Nyhetsbrev oktober 2016

Tänk på säkerheten i höstmyset!
Efter en lång och varm sommar känns det som att hösten kom med besked!
Nu stundar nya tider med tända ljus som förgyller i höstmörkret – men tänk
på att alltid släcka ljus om du lämnar rummet. Kontrollera din brandvarnare –
den är din bästa försäkring vid brand eller rökutveckling!

Nya öppettider i
Bobutiken!

Besökstider:
Måndag, tisdag, torsdag
Kundenkät 2016
Kl 9-12, 13-15
Dina synpunkter är viktiga för oss – Onsdag kl 13-18
Fredag kl 9-12
och vi vill veta vad du tycker!
Under hösten kommer vi att
besöka dig och överlämna vår
kundenkät, och vi hoppas att du
kommer att besvara den!
Vi ses!

Vill du gå på bio?
Anmäl dig till e-faktura
eller autogiro
Du kan hjälpa oss att minska
pappersanvändning och transporter
– och det tjänar vi alla på genom
att vi får en bättre miljö!
Om du anmäler dig till e-faktura
eller autogiro under oktober
månad så bjuder vi på en biobiljett!

Boplats Syd
Sedan den 1 maj hanteras alla
våra lediga lägenheter av Boplats
Syd.
Det betyder att du måste
registrera dig som
bostadssökande hos Boplats Syd
för att kunna söka lediga
lägenheter hos TrelleborgsHem.
Läs mer om hur du gör på
www.boplatssyd.se/trelleborghem

Telefontider:
Måndag, tisdag,
torsdagar och fredag
Kl 9-12, 13-15
Onsdag kl 9-12, 13-18
Välkommen in på besök!

Kom ihåg!

Snart är det dags att välja HLU!
Inom kort kommer du att få
hemskickat erbjudande om att
du kan välja HLU –
hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll i din
lägenhet.
Nytt för i år är att du gör dina
val via Mina Sidor på vår
hemsida!

Om du saknar dator, eller är
osäker på hur man gör är du
välkommen ner till oss i
Bobutiken, så hjälper vi dig
komma igång!
Håll utkik i din brevlåda!

Viktiga telefonnummer!
Anticimex 040-693 61 00
Securitas 010-470 52 52
Hissjour 020-21 21 11
Problem med internet eller
telefoni? Kontakta din
tjänsteleverantör. Du hittar
numret på din faktura.
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Hur fungerar värmen?
När vädret slår om och det
blir kyligare ute kan det
upplevas lite svalare inomhus,
och elementen blir inte varma.
Är det något fel? Nej, inte
nödvändigtvis! Dina element
blir inte varma förrän
rumstemperaturen
understiger 20-21 grader,
oavsett utomhustemperatur.
Här kommer lite tips på hur
du kan se till att få en behaglig
inomhustemperatur.
Om du vill ha varmare kan du
själv sätta in värmeelement.

•

•

•

•

Ställ in alla termostater på
samma siffra, då strävar
de efter att leverera
samma värme till alla delar
av lägenheten.
Undvik att ha tunga
gardiner eller möbler
framför elementen – håll
ett avstånd på 30-50 cm.
Vädra snabbt och gärna
via tvärdrag, då undviker
du att rummet kyls ner.
Tänk på att du mäter din
inomhustemperatur mitt i
rummet cirka 1 meter
över golvet.

Mina sidor!
Du har väl inte missat ”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!

Förändringar i det analoga
tv-utbudet!

Gäller ej Anderslöv, Smygehamn, Orkidévägen eller
Henry Dunkers gata

Under oktober släcks flertalet av de
analoga kanalerna ner, kvar kommer det
bara att finnas SVT1,SVT2,TV4,
Barnkanalen och Kunskapskanalen.
Vill du ha ett större tv-utbud väljer du
själv din leverantör. Läs mer om digital tv
på vår hemsida och se vilka möjligheter
som finns!

Vi finns på Instagram – gå in och följ oss och ta del
av nyheter och bilder!
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se

