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Fåglar  
Föreningen har upplevt problem med 
att fåglar rotar i soptunnorna efter 
snabbmatsrester eller annat de kan få 
i sig. Styrelsen vill därför uppmana 
att man slänger matrester i matavfall 
där det hör hemma och inte i 
soptunnorna placerade utspritt på 
tomten. Styrelsen vill även uppmana 
samtliga medlemmar att inte mata 
fåglarna då detta lockar hit fler 
fågelflockar. 
 
Com-Hem blir digitalt  
Vi vill påminna om att Com-Hem, 
vår tv leverantör, har 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. 
 
 

 
 
 
 
Brandsyn Garage 
Det har blivit dags igen för styrelsen 
att titta över brandsäkerheten i 
garagen. En översikt planeras att 
göras den 12/9. Styrelsen kommer 
själv gå in med våra extra nycklar till 
garagen och utföra översikten.  

 
 

Öppna portar 
Vid ett antal tillfällen har portarna 
till lägenheterna stått öppna under 
långa perioder. Styrelsen vill 
meddela att detta är en säkerhetsrisk 
och att portarna ska vara stängda.  
 
Misskötsel Fruktträden 
Styrelsen har fått veta ifrån vår 
trädgårdsskötare att fruktträden har 
blivit klippta av någon som ej har 
utbildning eller kunskap kring hur 
fruktträden ska skötas. Dessa träd är 
nu skadade, styrelsen vill ej att 
någon medlem klipper fruktträden 
eller annat växtliv utan istället lämna 
detta åt de som får betalt för att sköta 
detta.  
 
Blomsterlådor 
Det skedde en olycka där en 
blomsterlåda har fallit ner från 
balkongen, som tur var så stod ingen 
under balkongen när detta skedde. 
Styrelsen uppmanar samtliga 
medlemmar att titta över sina 
blomsterlådor och se till att de är 
fästa ordentligt och korrekt så att en 
sådan olycka inte sker igen.  
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Kontaktuppgifter, 
Felanmälan och övrigt  
http://nasby96.se/kontakter- 
felanmalan/  

Felanmälan dagtid kl. 7-16  

HSB Skåne  

www.hsb.se  

046-210 85 00  

 

Akuta ärenden på övriga tider  

Styrelsen  

Styrelsen@nasby.se  

076-37 92 765  

 

Övrigt  

Comhem kundtjänst  

www.comhem.com  

0771-55 00 00  

Bredband 2 kundtjänst  

www.bredband2.com  

0770-81 10 00  

 

 

 

 

 

Garagekö, förråd m fl praktiska 
frågor (ej felanmälan)  

HSB Joakim Ekstrand  

joakim.ekstrand@hsb.se  

0730-788 522  

 

Avgifter, panter, överlåtelser  

Sara Sigurd  

sara.sigurd@hsb.se  

046-210 86 84  

 

Föreningens Facebook sida  

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

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

 
 


