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Vi kommer att minnas 2020
2020 blir ett år som vi aldrig kommer att
glömma. Vi har alla fått tänka om och
ställa om.
Våra liv blev något annat än vad vi är vana
vid. Hemmet har för många även blivit arbetsplats och skola och det frestar på ibland.
Men vi måsta alla ta vårt ansvar för att inte
riskera hälsan för våra medmänniskor. Så håll
i och håll ut!
I andra ändan av skalan har året varit intensivt och spännande. I våras satte vi spaden i
marken för vårt nya fina hus på Radhusvägen
VD, Annika Björklund-Fagrell
i Länghem och i höstas inledde vi den stora
omvandlingen av Solgård. Läs gärna mer om
dessa projekt i detta nummer, på vår hemsida och på Facebook.
Jag vill tacka alla våra hyresgäster för det här året och önskar er en god jul och ett gott
nytt och Coronafritt 2021!

Vi ser om våra fastigheter
 Upphandling pågår för ventilationsbyte på Storgatan 25 A-D i Limmared.
 Lövängen 21-36 i Tranemo har fått ett nytt miljöhus.
 Vi byter alla fönster på Storgatan 31 i Tranemo.
 Bladstigen 7-9 i Ljungsarp brann ner i somras och vi håller på med en upphandling

för att återuppbygga.

 Sista steget i vårt stora fiberprojekt är under upphandling. Projektet är klart under

våren eller sommaren 2021.

Med utsikt över Rådde Gärde
Byggnationen av vårt flerfamiljshus
med 17 hyresrätter på Radhusvägen
3 i Länghem pågår för fullt.

Klart till våren: Radhusvägen 3 i Länghem

Massor av
bra info på
webben
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
tranemobostader.se

Betala hyran
med e-faktura
Nu finns det flera sätt
som du kan betala din
hyra på. Vi rekommenderar
 E-fakura
 Autogiro
 Hyresavi på mejl
För hyresavier som vi
skickar med posten kommer vi fr o m den 1 februari 2021 att ta ut en fakturaavgift på 40 kr. Läs
mer i den info som du fått
i brevlådan.

FELANMÄLAN
Enklast på hemsidan:
tranemobostader.se/
hyresgast/felanmalan
Telefon 0325-58 68 51
kl 07.30-09.00

Huset byggs i fyra plan med flera kilometers utsikt över från de övre planen.
Hissen går förstås till alla plan och ner
till källaren. Här finns ettor, tvåor och
treor och inflyttning blir till våren 2021.

KONTAKTA OSS

Alla lägenheter byggs med inglasad
balkong där man vistas en stor del av
året utan bekymmer för väder och
vind. Men här kommer också att finnas en fin gårdsmiljö med en pergola och
sittgrupper för fikastunder ute. Läs mer på vår hemsida, tranemobostader.se
www.tranemobostader.se
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Vi omvandlar Solgård
1955 flyttade de första familjerna
in på Solgårdsgatan 9. Nu omvandlar vi fastigheterna 5-15 till
modern standard och hög boendekomfort. Vi har lagt ut de lediga lägenheterna på Boplats
Sverige
Hiss från tredje våningen ner till
källarplan, en ljus och vacker entré,
helt nya ytskikt och inglasad balkong till alla lägenheter är några
exempel på hur vi gör om Solgård
till modernt och bekvämt. Med
Lediga lägenheter med planlösningar finns på boplatssverige.se
solceller på taken och ett helt rökfritt boende tar vi ytterligare steg i
vårt hållbarhetstänk. Solgårdsgatan 5-15 blir ett helt rökfritt boende och mottagandet har varit positivt.
Inom kort sätter vi upp en vepa på byggstängslet längs Solgårdsgatan, där vi visar historiska bilder från de första hyresgästerna. En titt rekommenderas! Mer information finns på vår hemsida.

Alla dessa juleljus – vackra men farliga
Vi gillar levande ljus under den mörka årstiden och särskilt
nu i juletider. Men levande ljus är inte ofarligt - kvarglömda
ljus är en vanlig orsak till bränder i bostäder. Blås ut ljusen
när du lämnar rummet – olyckan kan snabbt vara framme.
Var även försiktiga med värmeljus. Den smälta ljusmassan utvecklar en kraftig värme, i synnerhet om veken lossnar och flyter
upp till ytan. Faran för brandspridning är särskilt stor om du ställer flera värmeljus tätt ihop, då värmeutvecklingen blir extra hög.
Undvik det!
Så var extra försiktiga med era ljus och var rädda om er.

Kontrollera din brandvarnare
Att ha en fungerande brandvarnare kan vara skillnaden
mellan liv och död. Vi har utrustat alla våra lägenheter
med både brandvarnare och brandfilt, men det är du som
hyresgäst som ansvarar för skötseln av brandvarnaren och
att den fungerar.
Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar. Testa den
genom att trycka in testknappen. Den ger ifrån sig en larmsignal om den fungerar. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen. Har du en optisk brandvarnare tar du loss den för att se
bäst-före-datumet på brandvarnarens baksida. Felanmäl om du
har problem med din brandvarnare.

Fungerar din brandvarnare? Prova genom att
trycka in testknappen.

