För var 100:e hyresgäst som byter betalsätt innan den 31 maj planterar Helsingborgshem ett träd.
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Helsingborgshem slutar skicka
pappersavier – Planterar ett träd för var
100:e hyresgäst som byter betalsätt
Av Helsingborgshems drygt 12 000 hyresgäster får 5 500 fortfarande sina
hyresavier i brevlådan varje månad. Byter alla dessa betalsätt till e-faktura
eller autogiro innan den 31 maj planterar bostadsbolaget 55 nya träd runt om
i Helsingborg.
– Att varje månad låta trycka, kuvertera, frakta och dela ut pappersavier är
inte snällt mot miljön och går inte i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger
Helena Åberg, redovisningschef på Helsingborgshem.

Målet är att sluta skicka hyresavier på papper innan sommaren 2020. För var
100:e hyresgäst som byter betalsätt till e-faktura eller autogiro innan den 31
maj planterar Helsingborgshem ett träd i någon av sina stadsdelar.
– Det betyder att det kan bli 55 nya träd i Helsingborg som bidrar till att
förbättra både miljön och livskvaliteten, säger Helena Åberg.
Var träden placeras beror på hur många träd det blir men förhoppningen är
att det ska bli så många som möjligt så att det blir flera träddungar.
– Med e-faktura är är det lättare att komma ihåg betalningarna och
hyresgästen slipper knappa in långa OCR-nummer. Med autogiro missar
hyresgästen ingen betalning, avslutar Helena Åberg.
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Fakta – byta betalsätt
Anmälan om e-faktura gör hyresgästen på sin internetbank. Hyresgäster som
föredrar autogiro fyller i blanketten ”Medgivande om Autogiro” som finns på
helsingborgshem.se. Blanketten går även att få hemskickad via
Helsingborgshems Bobutik, 042-20 80 00.

Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över
30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare
har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara
attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla
boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.
Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom
ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet
hemma. Både idag och imorgon.

Kontaktpersoner
Åsa Cullborn
Presskontakt
asa.cullborn@helsingborgshem.se
042-20 81 74
042-20 80 00 (Växel)
Jenny Andersson
Presskontakt
jenny.andersson@helsingborgshem.se
042-20 81 77
042-20 80 00

