Nyhetsbrev juni 2016

”Så här i mitten av juni månad har vi tagit ett kliv in i sommarens första månad.
Sommartider i
Vissa av er har kanske redan hunnit ta sommarens första svalkande dopp, andra
längtar efter långa lata dagar med familj och vänner eller kanske bara att få egentid
Bobutiken!
med en god bok.
Under v 28-34 har vi
sommartider i Bobutiken
Oavsett hur ni väljer att tillbringa
Telefontid:
er sommartid hoppas jag och mina
Måndag-fredag 9-12, 13-15
medarbetare på TrelleborgsHem
att ni får en riktigt skön och
Besökstid:
härlig sommar.”
Måndag – fredag 10-12
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem

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

Nyhetsbrev juni 2016
Här kommer sommarens nyhetsbrev
från oss på TrelleborgsHem. I detta
nummer vill vi tipsa dig om hur viktigt
det är med hemförsäkring, och vad
som kommer att hända med ditt
analoga tv-utbud under hösten. Vi
informerar också om förändrade
öppettider i Bobutiken under
sommaren. Trevlig läsning!

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

Vi återkommer med nya
öppettider till hösten, då vi
även kommer att erbjuda
kvällsöppet.

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!

Nu flyttar vi huvudkontoret!
Under juni månad flyttar vi vårt
huvudkontor till den fd
Disponentvillan på Kapellgatan 18 i
Trelleborg.
I närheten kommer vi under 2017
att påbörja uppförandet av två
byggnader om totalt 95 nya
lägenheter.
Planerad inflyttning är hösten 2018.
Bobutiken är kvar på Algatan 74,
Trelleborg

Är ditt hem försäkrat ?
En hemförsäkring kan vara
den viktigaste försäkringen
du har! Läs mer om
erbjudandet som vi tagit fram
i samarbete med
Länsförsäkringar Skåne i den
bifogade broschyren!
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Sommartrivsel !
När värmen och sommaren
kommer vill alla kunna njuta av sin
gård och sin utemiljö. I ditt område
lever du nära dina grannar, och för
att alla ska trivas måste man visa
varandra respekt och hänsyn. Det
är alltid tråkigt att behöva
informera om förbud men vi vill
klargöra en del saker för att
undvika risken att störa sina
grannar.

Pool/studsmatta– det är inte
tillåtet att ställa upp pool eller
studsmatta på allmänna ytor eller
uteplatser då vi som
fastighetsägare ansvarar för
säkerheten.

Grillning – använd elgrill när du
grillar på din balkong eller din egen
uteplats. Inte kol- eller gasolgrill,
det är både en säkerhets- och
trivselfråga. På de flesta gårdar
finns det utplacerade grillar för
Lek på gården – gården är till för samkväm. Tänk alltid på plocka
alla, liten som stor. För att skapa
undan och städa efter dig.
trivsel och gemenskap i ett område
Bollspel – bollspel hör inte
måste alla ta sitt ansvar. Barn har
spring i benen, men tänk på att ljud hemma på gården. Bollar kan
från gården går in till dina grannar. orsaka skador och olyckor och
upplevas som störande. Använd de
bollplaner som finns i våra område.

Sommaraktiviteter!
Passa på att medverka på några av de olika
aktiviteter vi erbjuder för barn och ungdomar i
sommar!
Halva priset på TFF:s fotbollsskola. Uppge kod
”TrelleborgsHem” när du anmäler dig.
Prova-på-fotboll IFK Trelleborg och TFF
Prova-på-handboll med Trelleborg HBK
Håll utkik på vår facebooksida för fler evenemang!

Förändringar i ditt tvutbud!

I höst kommer det analoga tv-nätet att
släckas ner, och ersättas av ett digitalt tvnät.
Läs mer om vilka möjligheter som finns i
den bifogade informationen från Open
Universe!
Om du bor i Anderslöv, Smygehamn,
Serresjö eller på Henry Dunkers Gata 8 så
berörs du INTE av denna förändring.

Vi finns på facebook – gå in och gilla vår sida och ta
del av nyheter och evenemang !
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se

