Nyhetsbrev januari 2016

Tänk på säkerheten!

Nu bygger vi för fullt
på Sockerbrukstomten.
Planerad inflyttning
våren 2017.

Nyhetsbrev januari 2016

Mina sidor

Här är årets första nyhetsbrev från
oss på TrelleborgsHem.

Du har väl inte missat ”Mina
sidor” på vår hemsida?

I detta nummer tipsar vi bl a om hur
du kan gå tillväga när du vill höja
standarden i din lägenhet genom lite
olika tillval, och vi informerar också
om olika saker som på är på gång.

Där kan du enkelt och bekvämt
sköta dina serviceanmälningar när
det passar dig. Du hittar intressant
och viktig information om din
lägenhet och allmänna utrymmen i
huset, och du kan följa dina
hyresinbetalningar och mycket
annat.

Tillsammans med Trelleborgs HBK
bjuder vi på handboll – se mer på
baksidan om detta!

• Trapphuset är en
utrymningsväg! Undvik
att placera lösa föremål
som skor, vagnar och
annat där!
• Parkera inte utanför
garageporten – det gör
att vi inte kan snö- och
halkbekämpa vid
vinterväder!

9 865 kg!
Under 2015 har ni
tillsammans samlat in
nästan 10 ton kläder i våra
12 utplacerade textilkärl!
Tack för din miljöinsats!

Tvättstugan – ett kärt ämne!
Tvättstugan är ett kärt ämne som
debatteras ofta hos våra kunder.

Tänk på att inte överdosera med
tvättmedel, det kan skada dina kläder
och förstöra maskinerna.

Det viktigaste är alltid att visa hänsyn,
och att lämna tvättstugan i det skick
du själv vill finna den när du ska tvätta.
Det är också viktigt att du meddelar
oss när något inte fungerar eller när
det
– fattas städmaterial, så kan vi
åtgärda det snabbare.
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Tillval – Uppgradera din lägenhet
Vi erbjuder olika tillval som du kan
välja för att uppgradera din lägenhet.
I vår Bobutik på Algatan 74 i
Trelleborg kan du ta del av de olika
köksluckor, bänkskivor samt handtag
du kan välja om du vill uppgradera
ditt kök. För bara 143 kr/månaden
får du ett kök som passar din stil!
Saknar din lägenhet köksfläkt? Det
finns också som ett tillval.
Kostnaden är 44 kr/månaden och då
installeras en kolfilterfläkt.

Daloc säkerhetsdörr

Alla boende slipper störande
trappljud och lukter med Daloc
säkerhetsdörrar. Redan från första
dagen med en ny dörr kommer du
att märka hur ljuden från hiss och
trappor tystnar.
Tack vare att dörr och karm är så
täta slipper du dela med dig av
matos, cigarrettrök med mera.
Titta på vår hemsida under fliken
Tillval för att läsa mer.

Du kan också välja att installera en
säkerhetsdörr mot en kostnad på
110 kr/månad.

Välkommen på handboll!
Söndagen den 21 februari är vi matchvärd
till Trelleborg HBK:s hemmamatcher i
Söderslättshallen.
HBK Dam – KFUM Kalmar HK kl 13:30
HBK Herr – Helsingborg HK kl 16:00
Trelleborgs Handbollsklubb är en aktiv
klubb med ca 400 medlemmar.
Under 2010 startade klubben upp en
egen ungdomsverksamhet som idag
omfattar 14 lag. Målsättningen är att
se till att barn och ungdomar har en
aktiv, meningsfull och rolig fritid.
Du kan läsa mer om klubben på deras
hemsida www.trelleborghbk.se
Som matchvärd har vi 467 biljetter som vi
delar ut till våra kunder. Välkommen att
hämta din biljett i Bobutiken mellan den 8-12 februari.
Först till kvarn gäller!
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Telefonnummer: 0410 – 190 50
Våra telefontider är vardagar
Kl 08–12 & 13–16
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
Besökstider Måndag-torsdag 10-15, fredag 10-13
E-post bobutik@trelleborgshem.se

