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Skön sommar, önskar vi på Tyresö Bostäder!

Grilla rätt
Vad gäller?

Öppettider
Under sommaren

Grilla på rätt ställe

En av flera fina »friluftsrestauranger« i Granängsringen

Foto Johan Annerfelt

I många av Tyresö Bostäders områden finns
ordnade grillplatser mellan husen. Där kan de
boende samlas kring matlagning över glödande
kol och äta tillsammans under bar himmel.

På balkonger och uteplatser är det däremot inte
tillåtet att tända grillen. En orsak är brandrisken.
Men det är även för att grannarna ska slippa
osande grillar när de njuter av sin sommar. ■

Trygghetsboendet
Nu börjar Trygghetsboendet Björkbacken ta form
och så här kommer lägenheterna att fördelas.
Alla som bor i Tyresö, står i seniorbostadskön och
har fyllt 75 år senast sista december 2011 har fått
ett brev hem i maj. På Tyresö kommuns hemsida
eller direkt på Servicecentret kan du nu anmäla
ditt intresse om du vill ha chansen till en lägenhet.
I augusti börjar Tyresö Bostäder skicka ut
erbjudanden för möjlighet att anmäla intresse
för en lägenhet. Tyresö Bostäder förmedlar sedan
lägenheterna efter turordningsreglerna bland de
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som anmält intresse. Inflyttning sker tidigast i
mars 2012.
Om intresset är lågt bland de som är över 75 år
går förfrågan vidare till de med högst köpoäng i
gruppen 65-75 år.

■
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Öppettider i sommar
Under veckorna 27, 28, 29 och 30, (4/7 - 31/7)
kommer kontoret på Studiovägen 10 att vara
lunchstängt mellan klockan 12.00 och 13.00.
För övrigt har vi öppet som vanligt.
Måndag - torsdag 8.00 - 16.45 och
fredag 8.00 - 15.00. Felanmälan, telefon 682 61 77,
■
kommer inte ha lunchstäng.
			

Sommar, sol & tjuvar

Tyresö FF bjuder till
familjefest.
Den 18 augusti är det match i damallsvenskan mot
Linköping på Tyresövallen. Vi hälsar dig varm
välkommen att komma och heja på vårat fantastiska
damlag. Som boende hos Tyresö Bostäder har du fri
entré.
Så håll ögonen öppna för mer information.

■

			

Semestertider är fest för tjuven när du reser bort.
Gör det svårare för tjuven, märk dina saker. Du
kan hos oss på Tyresö Bostäders
kontor på Studiovägen 10 låna
hem ett märknings-kit.
Tänk också på att ha någon som
tittar till din lägenhet när du
reser bort, ett annat tips är att
■
sätta timer på lamporna.
Kostnadsfri rådgivning.
Tel: 08-783 75 33, E-post: info@stoldskyddsforeningen.se

Områdesbesök 2011
Vi på Tyresö Bostäder envisas fortfarande med våra områdesbesök
då vi tycker att de är mycket givande. Tyvärr hinner vi inte med alla
områden under ett år vilket skulle vara önskvärt. De områden vi har
besökt och de områden vi kommer att besöka är:
Under våren:

Under hösten:

•
•
•
•

•
•
•
•

Ekbacken
Kringelkroken
Linblomsgränd
Rullstensgränd

Kamomillgränd
Veronikagränd
Nejonögat
Gösen

Information om punkter som tagits upp vid besöket hittar du

Vi har tyvärr inte alltid tur med vädret.
På Kringelkroken fick vi allt, både regn,
åska, hagel och sol.

under »Mina sidor« på www.tyresobostader.se
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Din bovärd, en person nära dig.
Felanmälan gällande lägenhet, trapphus eller närområde gör du till vår centrala felanmälan måndag - torsdag
kl. 8.00 - 16.30 och fredag 8.00 - 15.00 på tel. 08-682 61 77. Din felanmälan skickas sedan vidare till din bovärd.
Gäller felet TV eller internet, kontakta Com Hem på 0771-55 00 00 eller Telia på tel. 020-240 250.
OBS! Vid akuta fel kvällar, nätter och helger: Fastighetsjouren, ring 08 - 682 61 99, Störningsjouren, ring 08 - 682 61 88.
T E A M G r a n ä ng sr ingen

Dennis Brolund

Håkan Gille

Jonny Johansson

Ronnie Breklin

Dan Sundgren

b ovä r d per omr å de
Angelikagränd
Basilikagränd
Bergalidsgången
Granängsringen 6-19
Granängsringen 20-31
Granängsringen 32-41
Granängsringen 42-51
Granängsringen 52-59

Tommy Åsberg
Teamledare

Ronnie Breklin
Ronnie Breklin
Jonny Johansson
Dennis Brolund
Dan Sundgren
Håkan Gille
Håkan Gille
Dan Sundgren

Granängsringen 60-65
Kamomillgränd
Veronikagränd
Bergfotensvängen
Koriandergränd
Linblomsgränd
Rullstensgränd

Dennis Brolund
Ronnie Breklin
Ronnie Breklin
Ronnie Breklin
Jonny Johansson
Jonny Johansson
Jonny Johansson

T E A M M å l a r en

Thomas Andersson

Ulf Dahlberg

Daniel Nygren

Kenth Sundell

Rolf Sundell

b ovä r d per omr å de

Per Johansson

Bagarsvängen
Björkbacken
Bollmorav. 6-8
Bollmorav. 21-23
Bollmorav. 83-115
Centralområdet
Diamantgången
Kringelkroken

Thomas Andersson
Rolf Sundell
Ulf Dahlberg
Ulf Dahlberg
Daniel Nygren
Kenth Sundell
Thomas Andersson
Thomas Andersson

Krusboda
Kumla Allé 7-9
Pluggvägen 1-51
Trollbäckens C
Vendelsöv. 61-79
Åkervägen 1 & 5
Ängsgården

Ulf Dahlberg
Rolf Sundell
Daniel Nygren
Kenth Sundell
Kenth Sundell
Kenth Sundell
Rolf Sundell

Teamledare

Leva Bo är utgiven av Tyresö Bostäder AB. Ansvarig utgivare Björn Andersson. I redaktionen Ann-sofie Eriksson.
Adress Tyresö Bostäder AB, Box 235, 135 27 Tyresö. Telefon 08-682 61 00. Hemsida www.tyresobostader.se E-post info@tyresobostader.se
Tryck SM Ewert. Foto Ann-sofie Eriksson, Johan Annerfelt och Eero Hannukainen

