– et unikt trivselskonsept

Husbyenga Hages
nabolagsplattform
Vi flytter tettere og tettere, men bor mentalt lenger fra hverandre. På
Husbyenga hage legges alle forhold til rette for å skape et varmt nabolag.
Beboere på Husbyenga hage har tilgang på et trivselskonsept som

Nabolagets lokale bedrifter
et tastetrykk unna

heter Heime. Heime skaper trivsel og sosial trygghet i nabolaget ditt.
Gjennom fysiske og digitale møteplasser, enkle ordninger for deling, og
en brukervennlig kommunikasjonsapp blir det enklere å treffes, stifte
vennskap og dyrke det sosiale.
Her kan man reservere gjestehybel, spørre en nabo om man kan låne en
hammer, eller invitere naboen på en gåtur i trivelige omgivelser. Heime
kommer også til å arrangere aktiviteter som intimkonserter, stand-up
show eller malekurs.

Med Heime får du nabolagets mange muligheter kun et par tastetrykk unna. Ønsker
du å bestille både taxi og frisørtime? Eller har du glemt Valentinesdagen og trenger
blomster levert på døren, helst litt kjapt?
Det gjør du enkelt med Heime-appen installert på din telefon.
I samråd med beboere knyttes Husbyengas Hage Heime-app til utvalgte tjenestetilbud
i nærområdet. Dermed blir det nesten som du får din egen digitale butler!

Hva skjer i dag?
Et moderne boligprosjekt som Husbyenga hage er
mye mer enn bare boliger. Det er møteplasser som
selskapskapslokale og flotte turområder. På Heime
plattformen får du oversikt over alt som skjer i nabolaget

Den gode,
hjelpsomme naboen!
Booking-funksjoner
Med Heime kan du enkelt reservere selskapslokalet til bursdags-feiringen eller
gjesteleiligheten når du får overnattingsbesøk.

Ingrid, H201: Hei alle. Er bortreist neste
uke. Kan noen vanne blomster og passe
hunden min?
Fam. Olsen, H204: Ja, veldig gjerne!
Ingrid, H201: Tusen takk!
Kommer innom på søndag.

Hold deg oppdatert
Alle Heime-prosjekt har en aktivitetskalender som man ser på storskjermen
i fellesarealet eller via appen. Her kan også styret og trivselsgruppa legge ut

Du trenger ikke sende hunden på kennel når familien over

meldinger og invitasjoner til fellesaktiviteter. Hvor går denne ukens søndagstur?

gangen elsker hund. Og drillen, den låner du av hyggelige Geir
i første etasje. Det er lett å være en god nabo eller be noen om en tjeneste når alle har en
felles kommunikasjonsplattform.

Bli med på aktiviteter eller ta en rolig
kveld hjemme? Du bestemmer.
Med Heime kan man være sosial hvis og når man vil – eller nyte freden
i ens egen nye, moderne bolig hvis det passer best i dag.

Lær hele livet!
Beboere i andre Heime-prosjekter har dannet aktivitets- og trivselsgrupper som sørger for at spennende ting skjer. Her finner man alt fra turgrupper,
bryggerilaug til beboere som inviterer foredragsholdere til felleshus.

