Nyhetsbrev oktober 2017

VD har ordet!
Nu har vi sprängt 2000-gränsen! Hela Trelleborg sjuder av byggaktivitet, och
byggkranar är numera en vanlig syn i staden! Vi på TrelleborgsHem har precis
sprängt en efterlängtad gräns – vi har nu hela 2028 lägenheter i kommunen!
Etapp 2 på Sockerbiten har inflyttning den 1 november, och redan nu är spaden
i marken för 102 lägenheter på kv Sparven, och inom kort startar vi upp bygget
för 36 lägenheter i Skegrie. Trelleborg vill växa!
Varmt välkomna till TrelleborgsHem!
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem
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102 spadar – 102 hem!

I detta nyhetsbrev vill vi berätta att vi
kommer att vara matchvärd när TFF
möter Dalkurd i den spännande
slutspurten i fotbollens Superettan,
och att vi bjuder våra hyresgäster på
inträdet! Läs mer om hur du
reserverar din biljett på baksidan av
Nyhetsbrevet.
Vi vill också berätta om att vi under
2018 avgiftsbelägger våra p-platser då
dessa inte ingår i bostadshyran.

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

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

Viktiga telefonnummer!
1 september togs 102 spadtag på
Nygatan/Johan Kocksgatan!

Anticimex 040-693 61 00
Securitas 010-4705252
Canal Digital 0770-115511
Bredbandsbolaget 0770-777000
Länsförsäkringar 042-6338090
Hissjour 0200- 88 78 78
Telia 90200
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Uthyrningsbara och övervakade

TrelleborgsHem bjuder
på fotboll!

parkeringar med Q-Park!
Under 2018 kommer samtliga av våra
parkeringsplatser att bli avgiftsbelagda.

Heja TFF!

Vi lägger idag ner mycket resurser på att
försöka hålla parkeringarna fria från skrotbilar
och annat som kan innebära både tillhåll och
brandfaror.

Lördagen den 4 november kl 16:00
möter TFF Dalkurd FF på
Vångavallen i Trelleborg!

Vår målsättning är att göra det tryggare och
säkrare att parkera hos oss genom att
samarbeta med Q-Park, som kommer att
administrera uthyrningen av platserna och
övervakningen.

Vi bjuder våra hyresgäster på
matchbiljett (max 4 biljetter/hushåll)
TFF har ett nytt biljettsystem –
vilket innebär att du måste
reservera biljetterna innan du kan
hämta ut dem.

Övergången sker successivt, och Q-Park
kommer att skicka ut mer information när
uthyrningen startar.

Reservera din biljett genom att
mejla bobutik@trelleborgshem.se

Snart kan du välja HLU!

eller ringa oss på 0410-190 50.
Uppge namn, adress och önskat
antal biljetter senast den 28
oktober!
Du hämtar dina reserverade biljetter
i Bobutiken, Algatan 74 den 2:e och
3:e november.
Hjälp till att fylla Vångavallen och
heja på vårt TFF!

Snart är det dags att beställa renovering av lägenheten
för 2018. Du gör beställningen på Mina Sidor.
Mer information om hur man går tillväga kommer
ni få hemskickad. Håll utkik i din brevlåda!
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se
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