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Sopsortering

Underhåll

Återigen sker felsortering av soporna
i föreningen. Det är mycket tråkigt
att detta sker då det skapar en
otrevlig miljö i sophuset samt leder
till onödiga extrakostnader för
föreningen. På grund av detta vill
styrelsen uppmana samtliga
medlemmar att sortera enligt nyligen
uppsatt skyltning. Notera även att
batteri holken ENBART är ämnad
för återvinning av batterier INTE
annan elektronik. Fortsätter
missbruk av sophuset kommer
styrelsen undersöka möjligheten att
sätta upp kamera i sophuset samt
kommer styrelsen titta i
händelseloggen för att se vem som
varit i sophuset vid tidpunkt då
nedskräpning skett.

Nu är byte av takskärmar vid
entréerna genomfört och arbete kring
byte av entrébelysning påbörjas även
snarligen. Utöver detta vill styrelsen
meddela att takfönster
förhoppningsvis kommer bytas ut
under våren. Uppsättning av staket
vid de ny asfalterade parkeringarna
kommer ske för att skydda buskarna
som blivit nertrampade.

Felanmälan

Föreningsstämma
Då var det snart dags igen för den
årliga föreningsstämman. Stämman
avses hållas den 14 maj kl 19.00.
Kallelse med årsredovisning
kommer att delas ut i slutet av april.
Har du förslag till stämman?
Motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast den 31 mars. Skicka mail eller
lägg ditt förslag i föreningens
brevlåda vid kontoret.

Vår felanmälan på HSB har
tillkallats vid ett antal onödiga
tillfällen. Är ni osäkra på vad som
går under felanmälan tveka inte att
skicka iväg ett email till styrelsen för
att få ett förtydligande kring vad som
ingår i felanmälan.

Ha en fortsatt trevlig
dag!
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Kontaktuppgifter,
Felanmälan och övrigt
http://nasby96.se/kontakterfelanmalan/
Felanmälan dagtid kl. 7-16
HSB Skåne
www.hsb.se
046-210 85 00

Garagekö, förråd m fl praktiska
frågor (ej felanmälan)
HSB Joakim Ekstrand
joakim.ekstrand@hsb.se
0730-788 522

Akuta ärenden på övriga tider

Avgifter, panter, överlåtelser

Styrelsen
Styrelsen@nasby.se
076-37 92 765

Sara Sigurd
sara.sigurd@hsb.se
046-210 86 84

Övrigt

Föreningens Facebook sida

Comhem kundtjänst
www.comhem.com
0771-55 00 00

Har ni ännu inte gått med i
föreningens Facebook sida? Följ då
länken för att få information och
uppdateringar från styrelsen enkelt
och snabbt!

Bredband 2 kundtjänst
www.bredband2.com
0770-81 10 00

https://www.facebook.com/groups/S
tyrelsen96/?ref=bookmarks

