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Nytt år - nya planer 

Pandemin håller oss fortfarande i ett stadigt 
grepp och vi på Tranemobostäder är väldigt för-
siktiga i kontakterna oss kollegor emellan och 
med er hyresgäster.  

Vi har infört nya rutiner i samband med service hos 
våra hyresgäster: vi har skyddskläder och torkar av 
noggrant. Det fungerar bra och vi möter stor för-
ståelse. Men åtgärderna tar lite längre tid att utföra.  

Trots pandemin finns det många positiva inslag i vår 
verksamhet. Ni kan läsa om dem här i vårt hyresgäst-
blad, Hemma är bäst. 

Jag passar på att önska dig en riktigt skönt påsk. Håll i 
och håll ut! 

Bredbandsnät via fiber i 

drift hösten 2021  

Installationen av ett modernt, driftsäkert och öp-
pet bredbandsnät i alla våra fastigheter runt om i 
kommunen pågår för fullt. 

- Med nätet i drift kommer vi att kunna erbjuda alla 
hyresgäster ett brett utbud av tjänster (TV, IP-telefoni 
och bredband), där man själv väljer innehåll, berättar 
Tommy Persson, förvaltare i Tranemobostäder. Nätet 
ger oss också möjlighet att styra våra fastigheter på ett 
effektivt sätt.  

Projektet genomförs i tre steg, där upphandlingen av kommunikationsoperatör 
(tjänsteleverantören) precis är klar. Den gjordes tillsammans med kommunen och 
Telia blev avtalspart.  

- Vi räknar med att vara i drift hösten 2021 i samtliga fastigheter, säger Tommy  
Persson.   
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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  
www.tranemobostader.se  

FELANMÄLAN 

Enklast på hemsidan: 
tranemobostader.se/
hyresgast/felanmalan 

Telefon kl 07.30-09.00: 
0325-58 68 51  

www.tranemobostader.se  

Betala hyran 
med e-faktura 

Nu finns det flera sätt 
som du kan betala din 
hyra på. Vi rekommen-
derar 

 E-fakura 

 Autogiro 

 Hyresavi på mejl 

För hyresavier som vi 
skickar med posten tar vi 
ut en fakturaavgift på 40 
kr fr o m den 1 februari 
2021 . Läs mer i den info 
som du fått i brevlådan 
och på hemsidan.  

VD på Tranemobostäder, 
Annika Björklund Fagrell 

Sjönära hyresrätter i Dalstorp 

Vi arbetar med en ny detaljplan för området intill våra befintliga radhus i  
Dalstorp och cirka 300 meter från sjön. 

Det finns ett stort intresse för Dalstorp och vi har därför planer på att bygga 20-30 
tillgängliga lägenheter i ett flervåningshus med hiss. Huset kommer att ligga i slutt-
ningen bakom radhuslängorna och vi vill få till bästa möjliga sjöutsikt.    

Vi är i ett tidigt skede, men tar emot intresseanmälningar redan nu. Du binder inte 
upp dig för något, men vi förser dig löpande med information om projektet.  

0325-58 68 50 eller dalstorp@tranemobostader.se 

Förvaltare Tommy 
Persson 

https://www.tranemobostader.se/hyresgast/felanmalan
https://www.tranemobostader.se/hyresgast/felanmalan
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Den 16 april är det dags. Då välkomnar vi våra nya hy-
resgäster till Rådde Gärde, Radhusvägen 3 i Länghem.  

20 maj 2020 togs första spadtaget och 11 månader se-
nare är det inflyttning i det röda fyravåningshuset. Det 
är en bra tid att flytta in! Med flera kilometers utsikt 
från de inglasade balkongerna kommer hyresgästerna att 
kunna njuta av vårens och flyttfåglarnas ankomst till 
Rådde Gärde.  

Nu planerar vi för en eventuell etapp två. Det blir ett 
liknande hus med bekväma och välutrustade lägenheter, 

Hösten 2020 inledde vi den stora omvandlingen av 
Solgårdsgatan 5-15. I sommar är första etappen klar 
och hyresgästerna flyttar in i nummer 9-11. Därefter 
startar etapp 2, nummer 5-7.  Du kan anmäla ditt in-
tresse redan nu på solgard@tranemobostader.se  

Många Tranemobor tar vägen förbi Solgårdsgatan för att 
följa omvandlingen av de historiska husen. Det blir ny-
standard och tillgänglighetsanpassat: hiss, en ljus entré, helt 
nya ytskikt, nytt kök, helkaklat badrum och en modern ven-
tilation. Med solceller på taken och ett helt rökfritt boende 
tar vi ytterligare steg i vårt hållbarhetstänk. Samtliga fastig-
heter på Solgårdsgatan 5-15 kommer att bli  rökfria och 
mottagandet har varit positivt.  

Solgård föds på nytt  

Inflytt Rådde Gärde – planer för nästa etapp  

www.tranemobostader.se 

1-3 rok, med inglasade balkonger, hiss och fullt tillgäng-
lighetsanpassat.  

Du kan anmäla ditt intresse redan nu. Du binder dig inte 
för något, men vi förser dig med information om projektet:  

langhem@tranemobostader.se eller 0325-58 68 50  

Gå gärna in på vår hemsida och fyll i enkäten om just 
Länghem men också om utformningen av våra kommande 
hyresrätter. Länken ligger på startsidan 
www.tranemobostader.se  

Hiss precis innanför den nya entrén och inglasade 
balkonger till alla lägenheter.  

Här renoverar vi ännu fler fastigheter 

 

Solgårdsgatan 9-11 är vårt största renoveringsprojekt 
just nu, men vi håller även på i andra delar av kom-
munen.  

AMBJÖRNARP: På Svanvägen 2, 4 och 6 har vi bytt föns-
ter och tak, för att öka energieffektiviteten och boende-
komforten. Vi passade också på att reparera fasaden och 
måla. 

GRIMSÅS: På Ängsgatan 6 i Grimsås har vi renoverat 
tvättstugan med nymålade väggar och golv. Under 2021 
kommer fönster att bytas på framsidan på Grimsbogatan  
2-10.  

LJUNGSARP: Bladstigen 7-9 brann ner i somras och vi 
håller på med en upphandling för att återuppbygga.  

LÄNGHEM: Den vackra fastigheten på Hagagatan 6 har 
fått nytt tak, balkongerna har fått nytt tak och garage-
portarna är bytta.  

NITTORP: På Idrottsvägen 9 har vi bytt fönster och in-
stallerat nytt kök, lagt in nya golv och målat. På 3, 5 och 7 
kommer vi att byta fönster under 2021.    

TRANEMO: I december 2020 monterades det nya miljöhu-
set i Selahavet. Vi kommer att utvärdera det noggrant för att 
se om denna typ av miljöhus kan användas i fler områden. 

Coronasäkert studiebesök på 
Rådde Gärde i februari. 


