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Information inför 2019. Gott Nytt År  Happy New Year!

Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 30 december 2018

VI INFORMERAR! Vårvinter 2019.
Pågående och kommande aktiviteter. English version  please
scroll down.

Januari: Brandskyddsarbetet fortsätter med byggnation av utrymningsvägar från
tvättstugorna i Dacke 1A och 1C. Ny städordning.
Februari: Montering av nytt brandlarm i Dacke 1A och 1C.
Beskärning av våra kastanjeträd.
Komplettering av brandcellsgränserna i trapphuset på Korpamoen.
Mars: Byte av takbeläggning och förbättring av brandsäkerheten på Dacke 1C.
April: Byte av tegelfasaden på Dacke 1A.
Övrigt: Ny städfirma, Activa Servicepartner AB, börjar den 3 januari.
Fasadarbetet på Dacke 1A kan inte påbörjas förrän efter vintern. Avspärrningen
kommer att stå kvar under våren tills fasadarbetena är klara.
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INFORMATION!
Early spring 2019.

Present and upcoming activities.
January: The fire safety work continues with the construction of emergency exits at
the laundry rooms at Dacke 1A and 1C. New cleaning routines.
February: Installation of new fire alarms at Dacke 1A and 1C.
Pruning of our chestnut trees.
Complementation of fire cells limits in the stairwells of Korpamoen.
Mars: Change of the rooftop and increased fire safety at Dacke 1C.
April: Alteration of the brick façade of Dacke 1A.
Other: New cleaning company, Activa Servicepartner AB, will start on the 3rd of
January.
The façade work at Dacke 1A will start after the winter season. The barriers
will remain until the façade work is finished.

Håll utrymningsvägarna
fria
Tänk på att korridorerna är
utrymningsvägar och måste hållas
fria från prylar. Detta gäller även
korridorerna till dubbletterna och
trapphus.
Kom ihåg att släcka levande ljus
när du går ut!

Keep the emergency
evacuation routes free
Remember that the corridors are
evacuation routes and must be kept free
from stuff. This also applies to the
hallways to the double rooms as well as
the stairwells.
Remember to blow out the candle lights
when you go out!

Gott Nytt År! Happy New Year!
Stiftelsen Smålands Nations Bostäder

Nyårsfyrverkeriet i Lundagård
New Year's Eve fireworks in Lundagård

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder, Kastanjegatan 1 C: 1004, 223 59 Lund
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