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Container
Container för grovsopor kommer stå
på föreningens mark 16/4 – 25/4.
OBS! Styrelsen vill betona att elsopor (tex glödlampor, batterier,
kablar, datorer, tv mm.) ej får
slängas i containern! Denna gång
kommer containern vara försedd med
lås som vi öppnar vissa specifika tider
som vi återkommer till. Håll ögonen
på anslagstavlan i trapphuset!

Årsstämma
Då var det snart dags igen,
årsstämman hålles onsdagen den 12/5
kl.19:00. På grund av rådande
omständigheter med Covid-19 har
styrelsen tagit beslutet att årsstämman skall hållas digitalt, men
också att vi ger möjlighet till
poströstning. Mer information kring
detta delas ut med kallelse. Motioner
ska skickas in till styrelsen senast den
31/3 antingen via e-post – eller
skriftligt i föreningens brevlåda.

Södra parkeringen
grävs delvis upp
Kristianstad Kommun har under
fjolåret inventerat dagvattenledningar
och vid sina besiktningar funnit att ett
par av våra dagvattenbrunnar sedan
byggnationen på 1950-talet varit
kopplade på ett numera felaktigt sätt.
Detta är vi ålagda att åtgärda senast i
maj 2021. Det gäller brunnarna på
baksidan av hus 56 och innebär att vi
under ett par veckor i april kommer
att vara tvungna att gräva upp delar av
den södra parkeringen. Mer info
kommer till de berörda som har
garage i hus 56. Räkna också med
störningar på parkeringen under
dessa veckor.

Platta till
förpackningarna!
Vi ber alla att platta till
pappersförpackningarna innan de
slängs i tunnorna. Så får det plats
mer och vi slipper onödiga
kostnader.

Glad påsk!
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Kontaktuppgifter,
Felanmälan och övrigt
http://nasby96.se/kontakterfelanmalan/
Felanmälan dagtid kl. 7-16

Garagekö, förråd m fl praktiska
frågor (ej felanmälan)

HSB Skåne

HSB Joakim Ekstrand

www.hsb.se

joakim.ekstrand@hsb.se

046-210 85 00

0730-788 522

Akuta ärenden på övriga tider

Avgifter, panter, överlåtelser

Styrelsen

Sara Sigurd

Styrelsen@nasby96.se

sara.sigurd@hsb.se

076-37 92 765

046-210 86 84

Övrigt

Föreningens Facebook sida

Comhem kundtjänst

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

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

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

