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Vårtecken 

Det är inte bara na-

turen som visar 

upp vårtecken. Ett 

annat säkert vår-

tecken är vår år-

liga … 

 

… Föreningsstämma 
Stämman kommer att hållas 

den 24 maj.  

Sista motionsdatum är den 31 mars. 

Närmare information med kallelse, 

tid och plats mm meddelas senare. 

 

Namnlistor i entréer 

Det händer lite då och då att boende 

själva lägger till namn på sambo på 

listan. Alla namnlistor i entréer 

sköts av föreningen!  

 

På namnlistan i entrén anger vi end-

ast namnet på den som står på köpe-

kontraktet.  

 

Namn på sambo sköts av lägenhets-

havaren och får endast sättas upp på 

lägenhetsdörren. 

 

Ett tips är att vid adressändring 

skriva c/o före namnet på lägenhets-

havaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen mer översväm-
ning … 

… på den norra parkeringen! Rören 

under mark hade efter drygt 60 år 

blivit fulla med rötter och slam. Det 

är nu åtgärdat och vi beklagar stör-

ningen på parkeringen under arbetet. 

 

Uppdaterade Trivselregler 

Styrelsen har precis uppdaterat våra 

ordnings- och trivselregler. Du hittar 

dem på vår hemsida 

https://nasby96.se/trivselregler/ An-

vänd gärna QR-koden här för att läsa 

genom dem. 

 

 
 

Vi vill betona att trivselreglerna gäl-

ler lika mycket som stadgarna. Där-

för är det viktigt att ha koll på dem.  

 

Städa tvättstugan efter dig! 

Vi har den senaste tiden haft ett antal 

incidenter där man lämnat tvättstu-

gan smutsig efter sig. Luddet kvar i 

torktumlaren och allmänt ostädat. 

Det är naturligtvis inte ok.  
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Felanma lan mm 
 
Felanmälan vardagar, dagtid   
HSB kundtjänst kundtjanst-skane@hsb.se  046-21 08 500 
   
Akut felanmälan och störningar, 
övrig tid 

  

Styrelsen styrelsen@nasby96.se 076-37 92 765 
   
Tele2 Kundtjänst,  
Kundnr 11 84 356 

www.tele2.se/kundservice 0772-25 25 25 

 
Bredband2  

 
www.bredband2.com  

 
0770-81 10 00 

   
Garage- och förrådskö, taggar m fl  
praktiska frågor 

 

HSB  christina.nilsson@hsb.se 0730-78 85 22 
   
Avgifter, panter, överlåtelser 
och allmänna frågor 

  

HSB Kundtjänst kundtjanst-skane@hsb.se 046-21 08 400 
   

Föreningens Facebooksida 
och hemsida 

Bostadsrättsföreningen 
Näsby 96 
nasby96.se 
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