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Bedrägeriförsök
Styrelsen har fått information om en
händelse där två män ringde på
porttelefonen till en medlem i
föreningen. De två männen uppgav
sig att vara bankmän och blev
insläppta, de knackade på och hotfullt
begärde bankkort med pinkod.
Lyckligtvis slutade situationen med
att bedragarna smet från situationen
utan bankkort och pinkod. Styrelsen
vill att samtliga medlemmar tar
lärdom av händelsen genom att inte
släppa in obehöriga och okända i
husen samt se till att dörren är stängd,
detta då nästa händelse kanske inte
slutar lika lyckligt.

Plastpåsar i organiskt
avfall ej acceptabelt
Vid flera tillfällen har organiskt avfall
slängts i plastpåsar. Detta är helt
oacceptabelt då renhållningen inte
kommer hämta våra sopor om det är
felsorterat.
Även
så
kallade
”biopåsar” är inte godkända. Det
finns matavfallspåsar att hämta i
tvättstugorna.

Nytt tak på hus 62-66

Mattvätt är ej tillåten
Styrelsen vill återigen påpeka att
mattor ej får tvättas i tvättstugorna,
det leder till maskinhaveri och
onödiga kostnader för föreningen.
Styrelsen vill uppmana samtliga
medlemmar att sprida informationen
vidare.

Nu har vi påbörjat takbyte på hus 6266. Vi har anlitat Thage för att göra
jobbet och de kommer att börja med
att sätta ställningar runt hus 62 och
64. När hus 62 är klart kommer man
att flytta ställningarna därifrån till
hus 66.
Tänk på att ta in eventuella
blomlådor som kan hindra
ställningsbyggarna.

Informationsblad
September 2021

Solceller och
laddstolpar
Vi sätter nu också igång projektet
med att sätta solceller på taket och
laddstolpar för laddning av elbilar, i
enlighet med beslutet på stämman i
våras. Vi börjar på hus 56-60 med
solceller och laddstolparna kommer
att hamna på den norra parkeringen.
Mer detaljer kring projektet kommer
vartefter.

Vi önskar alla en fin
höst!

Kontaktuppgifter,
Felanmälan och
övrigt
http://nasby96.se/kontakterfelanmalan/
Felanmälan dagtid kl. 7-16
HSB Skåne
www.hsb.se
046-210 85 00
Akuta ärenden på övriga tider
Styrelsen Styrelsen@nasby96.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

