Nyhetsbrev
Ny hemsida! Hurra!
Nu har vi glädjen att
informera om att vi har
en ny och fin hemsida
som ska underlätta vårt
arbete att berätta vad
vi gör och ska göra. Här
kan ni även felanmäla
dygnet runt. Gå gärna in
och titta.
www.tranemobostader.se

Kommunikation!

Vi på Tranemobostäder
har under 2018/2019
genomgått en utredning
avseende kommunikation
och layout. Med detta
menar vi att vi har sett
över hur vi vill kommunicera med er och potentiella hyresgäster. Vi har i
detta arbete valt att inte
finnas kvar på sociala
medier så som Facebook. Vi vill gärna kommunicera till er genom
vår hemsida och via vår
personal.

Felanmälan
Enklast gör du en
felanmälan på hemsidan.
Felanmälan på telefon tel:
0325-586851
kl. 07.30-9.00.
Övrig tid är endast för akut
felanmälan.

Besökstider
Välkommen att besöka oss
Vardagar 10-12.
Tidsbokning övriga tider.
Moavägen 12.

Kontakta oss!
0325-586850
www.tranemobostader.se
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Lövägen-Selahavet

Nu är det dags! Tranemobostäder uppför 25 hyresrätter, tvåor och
treor, i enplansradhus och tvåplansloftgångshus. Är du på jakt efter
nytt boende i bästa läge med genomgående hög standard och
öppen planlösning kanske detta är något för dig! Inflyttning med
start juli 2019. Välkommen att ansöka redan i dag. Ansökan om
lägenhet gör du enklast på vår hemsida, www.tranemobostader.se

BzzzzBzzzz..
Tranemobostäder
kommer att få 40 000
nya invånare under
våren. De nya invånarna
i Tranemo må vara små,
men de kan uträtta
storverk. Med hjälp av
40 000 bin ska den
biologiska mångfalden
främjas.
–Det ger en möjlighet att
förbättra pollineringen
av det som växer intill,
samtidigt som det bidrar till en bättre miljö, något som
Tranemobostäder verkar för. Bin är inte farliga för människan.
Projektet är ett samarbete mellan Tranemobostäder och företaget
Beepartners. Genom pollineringen spelar honungsbin en avgörande
roll för den biologiska mångfalden. Men runt om i världen dör bin
och man hör allt oftare begreppet pollineringskris.
–Eftersom landskapet förändras exempelvis genom intensifierat
jordbruk har vilda bin fått svårare att överleva. Jag tror inte vi kan
överskatta binas betydelse för oss människor. Globalt sett är en
tredjedel av all mat vi äter beroende av pollinerande insekter och
85 procent av pollineringen sker av honungsbin, säger Andrés
Amaya, projektledare hos Beepartners. Mer om våra bin och andra
satsningar på miljön kommer det berättas om på hemsidan och
kommande nyhetsbrev.

