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Här kommer mars månads nyhetsbrev
från oss på TrelleborgsHem. I detta
nummer tipsar vi bl a om vår
informationsträff gällande
Sockerbrukstomten, och vi berättar
lite om vårt samarbete med Boplats
Syd. Vi berättar också om vårt gröna
tänk och vill påminna dig om hur
viktigt det är att du uppdaterar dina
kontaktuppgifter på Mina Sidor så att
vi lätt kan återkoppla till dig.
Trevlig läsning!

F r o m den 1 maj kommer vi att
börja förmedla våra lägenheter via
Boplats Syd.

Hur fungerar din
köksfläkt?

Du som redan står registrerad i
TrelleborgsHems köregister måste
registrera om dig hos Boplats Syd
för att kunna anmäla intresse på
de lediga lägenheterna.

För att få bästa effekt i din
kolfilterfläkt är det viktigt att
du byter kolfilter och tvättar
ditt fettfilter med jämna
mellanrum.

För att du ska kunna ta med dig
dina intjänade poäng ska du
registrera dig på
www.boplatssyd.se/trelleborgshem

Om du upplever att din fläkt
inte fungerar på bästa sätt är
det kanske tid att byta filter. I
vår Bobutik kan du köpa nya
filter, betalning sker mot
faktura.

Mina sidor

Fettfilter á 55 kr
Kolfilter á 145 kr.

Du har väl inte missat ”Mina
sidor” på vår hemsida?
Där kan du enkelt och bekvämt
sköta dina serviceanmälningar när
det passar dig. Tänk på att
uppdatera dina uppgifter med rätt
telefonnummer.
Med rätt telefonnummer blir det
lättare för oss att få tag på dig
angående, felanmälan, visningar
och mycket annat.

Sommarjobb!
Nu är det dags att anmäla intresse
för sommarjobb hos
TrelleborgsHem! Vi erbjuder 10
platser á 2 veckor till våra
hyresgästers barn. Är du boende
hos oss, mellan 16-19 år och vill bli
en del av ett härligt gäng som
arbetar med yttre skötsel?
Läs mer om hur du ansöker genom
att gå in på vår hemsida och besöka
fliken: Om oss – jobba hos oss.
Lycka till!

Glad Påsk!
Lägg ut din bästa bild från
påsken på Instagram.
Tagga bilden med
#TrelleborgsHem
När du lagt upp din bild kan
du vara med och vinna
biobiljetter!
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Sockerbrukstomten - informationsträff
Nu är det äntligen på gång med
nyproduktion på
Sockerbrukstomten! Totalt
kommer här att byggas 133 nya
lägenheter i fyra olika fastigheter.

inflyttning som vi erbjuder.
Du kommer också få ta en del av
de olika material som finns och
givetvis få möjlighet att ställa frågor
om det finns något du funderar
över.

Vi bygger i två olika etapper och de
första två husen, som tillsammans Tisdagen den 12 april kl 17:00
rymmer 74 lägenheter, kommer att är du välkommen till Parken,
vara inflyttningsklara i februari-april Trelleborg (Norregatan 46-48).
2017.
Vi vill gärna bjuda in alla våra
kunder till en informationsträff om
just Sockerbrukstomten! Vi
kommer att presentera hur husen
och planlösningen kommer att se ut
och du kommer att få information
om vilka olika möjligheter till

Observera att din anmälan är
bindande – och du anmäler dig
på 0410 – 19050 eller via mejl till
bobutik@trelleborgshem.se
Vi bjuder på fika – senast den 5
april behöver vi din anmälan!
Varmt välkommen!

Mata inte fåglarna!

Betala hyran grönt!

Det är inte tillåtet att mata fåglar i våra
bostadsområde. Det drar till sig ett flertal andra
oinbjudna gäster, så som råttor till exempel.

Med autogiro eller e-faktura låter du
banken sköta dina betalningar enkelt och
bekvämt, även under din semester.

Som hyresgäst har man en skyldighet att iaktta
sundhet, ordning, gott skick och inte störa
sina grannar.

Dessutom för du en insats för miljön,
eftersom du får din hyresavi elektroniskt
till din internetbank, och slipper hantera
pappersavier.

När man matar fåglar så drar man också till sig
större fåglar, som i sin tur lämnar spillning efter sig,
och det blir en sanitär olägenhet.
Tack för visad förståelse!

Läs mer om hur du anmäler dig för efaktura på din internetbank.
Tack för din miljöinsats!
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se

