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INFORMATION! November 2019.
Pågående och kommande aktiviteter. English version, please scoll down.

Smålands Nations Bostäder tecknar förhandlingsordning med
Hyresgästföreningen
Stiftelsen Smålands Nations Bostäders (SNB) styrelse har ingått ett avtal med
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne (HGF) om en förhandlingsordning.
Förhandlingsordningen innebär att hyrorna för SNB:s 242 studentbostäder skall
förhandlas och överenskommas med HGF.
Övriga hyresobjekt, parkeringsplatser, garageplatser och nationslokaler, berörs inte.
Förhandlingsordningen börjar gälla direkt och innebär att den kommer att tillämpas för
första gången inför hyressättningen 2020.
Information om nästa års hyror kommer när förhandlingen är klar.

Trappan vid B-längan har gjutits om och är klar
Den södra trappan vid B-längan som höll
på att rasa ner efter sommaren har gjutits
om.

Brandskyddsarbete
SNB arbetar med att förbättra brandskyddet för hyresgästernas trygghet.
Den återstående delen - rökevakueringsfönster i Dacke 1C och Korpamoens trapphus
samt tre brandklassade fönster i Korpamoens trapphus - är klar och godkänd av
Räddningstjänsten.

Kommande projekt
Komplettering av elsäkerheten i Korpamoen.

Kalla element ska felanmälas
Om elementet i ditt rum inte blir varmt kan det bero på att det har samlats luft i systemet.
Anmäl felet via felanmälan till HSB så fixar vi det: https://snbostader.se/felanmalan

Boendetrivsel och korridorkontakt
Höstens möte med Korridorkontakter ägde rum den 8 oktober med god uppslutning och
positiv stämning. Vi uppmanar er att utse korridorkontakt på de korridorer där det
fortfarande saknas.

Skaffa en egen hemförsäkring
Kom ihåg att skaffa dig en egen hemförsäkring så snart du flyttar in.

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

INFORMATION! November 2019.
Present and upcoming activities.

Smålands Nations Bostäder signs a negotiating
arrangement with Hyresgästföreningen
The Foundation Smålands Nations Bostäders (SNB) Board of Directors has entered
into an agreement with the Tenants Association (Hyresgästföreningen) Region
South Skåne (HGF) on a negotiation arrangement.
The negotiation arrangement means that the rents for SNB's 242 student housing
must be negotiated and agreed with HGF.
Other rental properties, parking spaces, garage spaces and nation premises are not
affected.
The arrangement will be in effect immediately and means that it will be applied for
the first time when setting the rents for 2020. Information on next year's rents will
come when the negotiation is complete.

The B-house stairs is re-casted and finished

The southern staircase at the B-house,
which was in danger of collapse last
summer, has been re-casted.

Fire protection work
For the tenants' safety SNB is working to improve the fire protection.
The remaining part - smoke evacuation windows in the stairwell of Dacke 1C and
Korpamoen, plus three fire classed windows in the stairwell at Korpamoen is completed and approved by The Fire and Rescue Service (Räddningstjänsten).

Upcoming projects
Complementary of the electrical safety in Korpamoen.

Cold radiator - make an error report
If the radiator in your room is cold it can be air in the system. Report the fault to
HSB service to get it fixed: https://snbostader.se/felanmalan

Corridor well-being and corridor contacts
The meeting of Corridor Contacts took place the 8 of October with good
attendance and positive spirit. For corridors without corridor contacts, we urge you
to elect new ones.

Get yourself home insurance
Remember to sign home insurance as soon as you move in.

Questions? Contact us!
If you have any questions, please contact Svetlana or Christian at the office! You
will find contact details at our homepage: www.snbostader.se/bostadskontor/
If you have questions on how to report faults and/or urgent damage - see the
information page at the
homepage:https://snbostader.se/information-in-english/
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.

