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Föreningsstämman
skjuts till 30 juni
Med anledning av Covid-19 viruset
(Corona Viruset) och de riskerna
associerade med stora sammanträden
just nu, har styrelsen beslutat att
skjuta upp den årliga
föreningsstämman till 30 juni kl.
19:00. Kallelse kommer när det
närmar sig.

Container
Container är bokad 17/4 – 27/4 då
man kan rensa sina förråd och bli av
med eventuellt oönskat. Obs! Ingen
elektronik eller batterier får kastas i
containern!

Obehöriga i husen

Com-Hem blir digitalt
Com-Hem, vår tv leverantör, har nu
meddelat att den 8 september 2020
kommer hela kanalutbudet bli enbart
digitalt. Detta innebär att analog
kontakt till tv:n ej kommer fungera.
Man kan redan nu gå över till
digitala sändningar. Det görs oftast
genom att ändra inställningar på tv:n
eller med en enkel kanalsökning.

Styrelsen har fått ett antal klagomål
på att obehöriga har vistats i husens
källare och trapphus. Vi vill därför
meddela samtliga medlemmar att
tänka sig för och stänga dörrar efter
sig, samt inte öppna ytterdörrar för
främlingar. Då detta är en
säkerhetsrisk.

Misskötsel sophuset
Återigen sopsorteras det fel och
sophuset missbrukas. Utav detta skäl
kommer styrelsen att föra logg på
taggarna för att ta reda på vem som
är ansvarig för misskötseln och
skicka faktura till den ansvarige.

Styrelsen hoppas att alla
håller sig fortsatt trygga
och friska!
GLAD PÅSK!
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Kontaktuppgifter,
Felanmälan och övrigt
http://nasby96.se/kontakterfelanmalan/
Felanmälan dagtid kl. 7-16
HSB Skåne

Garagekö, förråd m fl praktiska
frågor (ej felanmälan)

www.hsb.se

HSB Joakim Ekstrand

046-210 85 00

joakim.ekstrand@hsb.se
0730-788 522

Akuta ärenden på övriga tider
Styrelsen

Avgifter, panter, överlåtelser

Styrelsen@nasby.se

Sara Sigurd

076-37 92 765

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

Övrigt
Comhem kundtjänst

Föreningens Facebook sida

www.comhem.com

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

0771-55 00 00
Bredband 2 kundtjänst
www.bredband2.com
0770-81 10 00

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

