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Full fart i Tranemobostäder
Vi vill att du som hyresgäst får information om vad vi håller
på med, säger VD Annika Björklund-Fagrell. Därför kommer vi att pröva att ge ut en hyresgästinformation i
pappersform några gånger per år.
Av utrymmesskäl blir det vi skriver här några glimtar, resten hittar
du på vår hemsida www.tranemobostader.se och på vår Facebooksida. Det händer mycket spännande, så gör ett besök!

Första spadtaget i Länghem
Nu har Skanska startat byggnationen av vårt nya flerfamiljshus
på Radhusvägen. Det blir 17
hyresrätter, 1:or, 2:or och 3:or, i
fyra plan med flera kilometers
utsikt från de övre planen.

På tranemobostader.se
har vi samlat praktisk
information för dig som
bor hos oss. Här hittar du
t ex tips om ditt boende,
praktiska blanketter,
felanmälan, miljö- och
energitips och mycket
mer.
Gör ett besök på
www.tranemobostader.se

Hemestertips!

Projektet är ett samarbete med kommunen och ger möjlighet till trygghetsboende för de som önskar. De
som bor på Solbacken Trygghetsboende, kommer att prioriteras i kön,
20 maj togs det symboliska första spadtaget
då Solbacken ska rivas och ett nytt
för vårt nya flerfamiljshus på Radhusvägen.
vård- och omsorgsboende byggas. I
Fler bilder finns på tranemobostader.se
juni börjar vi att skriva kontrakt. Är
du intresserad? Ring 0325-58 68 50
och prata med Kristina eller mejla langhem@tranemobostader.se . Mer information
med fakta, ritningar och bilder finns på vår hemsida.

Små hyresgäster har kommit hem

Våra bin har äntligen fått
en fast hemadress.

Massor av
bra info på
webben

I år blir det hemester semester på hemmaplan för många av oss. Varför
inte en vandring eller cykeltur i vackra Tranemo?
Tips på vastsverige.com/
svenljunga-tranemo/

FELANMÄLAN

Moavägen har varit boplats för 40 000 bin. Nu
har bina flyttat till sin permanenta bostad på
Selahavet.

Enklast på hemsidan:
tranemobostader.se/
hyresgast/felanmalan

15-20 besökare kom på inflyttningskalaset och självklart bjöd vi på inflyttningsfika medan Andrés
Amaya på Beepartners berättade om bina.

På telefon kl 07.30-09.00:
0325-58 68 51

Andy, en av våra duktiga snickare, har byggt ett
apiarium, ett pedagogiskt hus med informationstavlor som beskriver bikupans invånare. Genom
luckor och plexiglasväggar i bikupan kan man kika
in till bina. Välkommen att titta! Fler bilder och mer
information om bikupan och om bina finns på vår
hemsida. Bland annat några av de många frågor som
ställdes av besökarna.

KONTAKTA OSS

www.tranemobostader.se

tranemobostader.se
0325-58 68 50
trabo@
tranemobostader.se

Hemma är bäst | Nr 1 2020
www.tranemobostader.se

Klartecken till renovering av Solgård
Solgårdsgatan är Tranemobostäders största
område med totalt 178 lägenheter. Det första huset
byggdes 1955. Vår styrelse har nu fattat beslut om
en större klimatsmart renovering av punkthusen på
nummer 5 till 15.
Husen kommer att förändra utseende med ombyggda
entréer, nya fasader, nya och större balkonger (även
ettorna kommer att få balkong), hiss, tvättstugor i alla
hus, säkerhetsdörrar, nya kök och badrum med mera.
Vi kommer också att byta fönster i de hus där detta inte
är gjort, lägga solceller på taken och modernisera ventilationen. Målet är energieffektiva hus med hög boendekomfort. Samtidigt är det du som bor där som vet
bäst hur huset och området fungerar i vardagen. Därför
vill vi genomföra en vandring i och runt husen med
hyresgäster och en arkitekt, för att få ytterligare tankar
och idéer.

Ett exempel på hur punkthusen på Solgårdsgatan 5-15
kommer att se ut efter den omfattande renoveringen.
Färgen på balkonger och fondväggar kommer att variera
mellan husen.

Vi har skickat ut information till alla hyresgäster i de berörda husen och inom kort får du en inbjudan till ytterligare ett
hyresgästmöte, där vi berättar mer om projektet. Framöver kommer mer information om Solgård på vår hemsida.

Fredrik har varit biodlare i 50 år
Fredrik Nors har bott hos Tranemobostäder i 30 år och varit biodlare i
över ett halvsekel. Trots att 90-årsstrecket är passerat är Fredrik fortfarande aktiv som biodlare.
- När jag började med biodling för 50 år sedan, var vi 10-12 stycken biodlare i
Tranemo, Limmared, Ambjörnarp och Uddebo. Idag är vi 70 medlemmar i
Svenljunga Tranemo biodlarförening. Vi har 8-10 samhällen på vår bigård i
Stuvered. Där träffas vi minst en gång i månaden – fast nu med Coronan är
allt inställt. Det är väldigt tråkigt.
- Det är en del tunga lyft som jag inte klarar av längre. Jag är ju 91 år. Men jag
har en kompis, som hjälper mig. Han är lugn och sansad med bina.
Vem jag är? En vanlig 90-årsgubbe,
säger Fredrik Nors, som nog inte
kan beskrivas som så vanlig.

Varför ska man ha bin?
- Bin är viktig för all växtlighet, för pollineringen av blommor, som ska bli
frukt, men det blir också lite honung som vi kan sälja.
Läs mer om Fredrik och se fler bilder på www.tranemobostader.se

Vi ser om våra fastigheter
Under 2019 och 2020 har vi haft ett extra fokus på underhållet av våra fastigheter. Du hittar våra snickare och målare
på ett flertal orter runt om i kommunen.
Vi är igång i Dalstorp, Tranemo, Länghem, Grimsås, Ambjörnarp
och Nittorp. Exempel på arbeten är invändig och utvändig målning, byte av tak, fasader, ytterdörrar, fönster och garageportar.
Vi testar också en ny typ av miljöhus på Selhavet. Förhoppningen
är att det ska fungera väl och att vi kan använda denna typ i flera
av våra områden. Läs mer på www.tranemobostader.se

Takbyte på Svanvägen i Ambjörnarp.

