Korridorkontakt möte 10 dec. Elect Corridor Contact. Se det i webbläsaren.

Information från SNB 24 november 2018

Nu är det dags att utse korridorkontakt!
Hej hyresgäster,
SNB tackar för intresset och det positiva bemötandet för vårt initiativ Korridorkontakt. Några korridorer
har redan utsett sin korridorkontakt. Vi vill nu be alla korridorer på Dacke och Korpamoen att utse sin
korridorkontakt!
Samtidigt bjuder vi in till ett första möte med valda Korridorkontakter:
Måndagen den 10 december kl 1617.30 i Smålands pub, Kastanjegatan 7.
SNB bjuder på veg soppa, bröd, kaffe/te i anslutning till mötet.
Vi ser fram emot att träffa er som ställer upp som Korridorkontakt. Välkommen!
Du som blir vald som Korridorkontakt  vänligen sänd ett meddelande med namn och hus/våning till
Anna Alsmark, epost: stiftelsen@snbostader.se
Information om vad korridorkontakt innebär – klicka här.

Time to elect your Corridor contact!
Dear tenants,
SNB like to thank you for the positive respons for our initiativ Corridor contact.
Some corridors have already elected Corridor contact person. Now, the next step is that all corridors at
Dacke and Korpamoen elect a person as Corridor contact!
The first meeting for you who are corriodor contact will be hold on Monday 10 December at 4
5.30 at Smålands Pub, Kastanjegatan 7.
Veg soupe, bread, coffe/tea will be serverd at the meeting.
We are looking forward to seeing you who volunteer as Corriodor contact. Welcome!
You who are elected as Corridor contact, please send a message with name and house/floor to Anna
Alsmark, epost:stiftelsen@snbostader.se
Information about Corridor contact – read here

Skadegörelse/vattenläcka i Dacke Ahusets källare
På grund av skadegörelse natten till lördagen den 24 november i Dacke Ahusets källare är
vattnet avstängt på Dackegården ABC tills läckan är åtgärdad.
Toaletten kan endast användas en gång när vattnet är avstängt.

Damage/water leak in the basement of Dacke Ahouse
Because of damage in the night to Saturday 24 of November in the basement of Dacke Ahouse,
the water is shut off at Dacka ABC until the leak is fixed.

The toilet can only be used one time while the water is closed.
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