Nyhetsbrev juli 2017

Så här i början av juli hoppas vi att sommaren äntligen ska komma till oss och
att ni alla kommer att ha en skön och avkopplande tid framför er.
Vi kan summera första halvan av 2017 som händelserik! På Sockerbrukstomten
flyttade 74 nya familjer in i vårt senaste nybygge och de 59 nya lägenheter som
byggs just nu i grannhusen är redan fulltecknade för inflyttning i oktober 2017.
Vi planerar just nu för att starta byggnationen i kvarteret Sparven – håll utkik
på vår hemsida!

Öppettider under
sommaren!

Med en önskan om en skön sommar,
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem

Nyhetsbrev juli
I detta nyhetsbrev vill vi informera dig
om att vi byter städbolag när det
gäller trapphusstädning, och även
påminna dig om att anmäla dig till
autogiro eller e-faktura för att slippa
tänka på hyresinbetalningen under
sommaren. Vi informerar också om
hur viktigt det är att visa vett och
etikett i sommar, så att alla känner sig
trygga – stora som små.
Trevlig läsning!

Har du registrerat dig?
Du har väl inte missat att alla våra
lediga lägenheter förmedlas via
Boplats Syd?
För att kunna söka våra
ledigförklarade lägenheter måste
du vara registrerad som
bostadssökande hos Boplats Syd.
Läs mer om hur du gör på
www.boplatssyd.se

Mina sidor
Glöm inte att besök Mina sidor
på vår hemsida.
Där kan du enkelt och bekvämt
sköta dina felanmälningar när
det passar dig.
Tänk på att uppdatera dina
kontaktuppgifter så vi lätt kan
komma i kontakt med dig!
www.trelleborgshem.se

Besökstider i Bobutik
Måndag 9-15
Tisdag 9-15
Onsdag 13-15
Torsdag 9-15
Fredag 9-12
Lunchstängt 12-13 varje dag

För akut felanmälan eller
störningsanmälan utanför
ordinarie öppettider kontaktar
du Securitas på 010-470 52 52

Viktiga telefonnummer!
Anticimex 040-693 61 00
Securitas 010-4705252
Canal Digital 0770-115511
Bredbandsbolaget 0770-777000
Länsförsäkringar 042-6338090
Hissjour 010-788 18 80
Telia 90200
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Nu byter vi städbolag och hissjour!
Måndagen den 3 juli byter vi städbolag för städning i trapphus och tvättstugor. Vi tackar våra tidigare
entreprenörer för ett gott samarbete, och välkomnar nu Lassila Tikanoja Service AB och Ultra Clean till
våra områden!
Precis som tidigare är det viktigt att vi håller trapphus och allmänna utrymme fria från cyklar, skor,
möbler och annat så att städbolagen kan städa och göra fint till alla som bor i husen.
Trapphusen kommer att få nya lappar med städansvarig samt trappstädningsdagar.
Vi kommer också att byta hissjour till Thyssenkrupp och för tillfället pågår omskyltning av hissarna.
Felanmälan vid driftstörningar gör ni på numret som ni finner i på trappanslaget i ert trapphus, på
framsidan av nyhetsbrevet, samt i hissen.
Vi och vår nya samarbetspartner jobbar för att få till en smidig övergång.

Vett och etikett i sommar!
För allas trygghet och säkerhet är det viktigt att
visa hänsyn även under sommaren.
Om du vill grilla så tänk på att placera din grill så att
du inte stör dina grannar, och vill du grilla på din
balkong eller uteplats så är det el-grill som gäller.

Vi finns på facebook – gå in och gilla vår sida
Trelleborgshemab och ta del av nyheterna!

Gör miljön en tjänst och få
biobiljett!
Såhär i sommar och semestertider kan det
vara lätt att glömma bort att betala hyran i tid.
Om du anmäler dig till autogiro eller e-faktura
så underlättar det för dig själv, och du gör
även miljön en tjänst eftersom du inte
kommer att få någon hyresavi i pappersform.
Det vill vi såklart tacka för – och du som
anmäler dig för autogiro eller e-faktura under
juli och augusti månad belönas med en
biobiljett!

Du vet väl om att vi finns på Instagram?
Följ oss på @trelleborgshem
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se
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