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Nyhetsbrev Mars/News letter March

Information mars 2019.

Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från SNB 18 mars 2019

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

Mars
Brandskyddsarbete. Montering av nytt utrymningslarm börjar den här
veckan i källaren på Dacke 1A.
Detaljerad information kommer att skickas till de hyresgäster som blir berörda.
Beskärning av våra kastanjeträd sker i slutet av månaden.

April
Byte av takbeläggning och förbättring av brandsäkerheten på Dacke 1C.
Brandskyddsarbete. Montering av nytt utrymningslarm på Korpamoen. Detaljerad
information kommer att skickas till de hyresgäster som blir berörda.
Byte av tegelfasaden på Dacke 1A.
Övrigt
Tvättinstruktioner på svenska och engelska har satts upp i
tvättstugorna. Avspärrningen kommer att stå kvar tills fasadarbetena är klara.
På gång....
Nya cykelställ kommer att monteras
här längs med Kastanjegatan inom
kort.
On the way...
New bike racks will be mounted shortly
here at Kastanjegatan.

För frågor  kontakta oss
Om du har några frågor, kontakta Svetlana och Christian på Bostadskontoret! Kontaktuppgifter hittar du på
hemsidan: https://snbostader.se/bostadskontor/
Har du frågor om hur man gör felanmälan eller kontaktar störningsjouren  se information på
hemsidan: https://snbostader.se/felanmalan/
Vänliga hälsningar
Bengt Månsson
Ordförande, Stiftelsen SNB
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/954304/?public_key=5c447f86fd7c8959d603fe6c4cfc899c
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INFORMATION! Spring 2019.
Present and upcoming activities.
March
Fire protection work. Installation of a new fire alarm starts this week in
the basement at Dacke 1A.
More detailed information will be send to the tenants who will be affected.
Pruning of our chestnut trees i the end of the month.
April
Replacement of the roof coverings and further improvements to the fire safety at
Dacke 1C.
Fire protection work. Installation of a new fire alarm at Korpamoen. More
detailed information will be send to the tenants who will be affected.
Alteration of the brick façade of Dacke 1A.
Other: Washing instructions in Swedish and English have been put up in the
laundry rooms. The barrier will remain until the façade work is completed.

Any questions  contact us
If you have any questions, please contact Svetlana or Christian at the office! You find contact details at our
homepage: hemsidan:https://snbostader.se/bostadskontor/
If you have questions about reports of fault and urgent damage  see information at our
homepage:https://snbostader.se/informationinenglish/
Kind Regards
Bengt Månsson
Chairman, Stiftelsen SNB

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder, Kastanjegatan 1 C: 1004, 223 59 Lund
För att avregistrera dig från nyhetsbrevet  unsubscribe from this newsletter  klicka här.
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