Prenumerera

Dela

InformationAprili 2020.

Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från SNB 29 april 2020

VI INFORMERAR! April 2020
Pågående och kommande aktiviteter. English version - please scroll down.

Balkonger på Dacke 1A
Räckena på balkongerna på Dacke 1A
kommer att höjas under sommaren. I
samband med detta blir det en
uppfräschning av balkongerna.

Balconies on Dacke 1A
The rails on the balconies at Dacke 1A
will be raised during the summer. In
connection with this, there will be a
refreshment of the balconies.

Grönare - Greener Smålands
Vi börjar med en ny grupp för att
göra Smålands grönare! Vi träffas på
fredag 1 maj kl 18 utanför Dacke. Vi
kan diskutera olika idéer som
kompost, mer högbäddar och hur
man kan organisera allt. Alla idéer är
välkomna, din fantasi är den enda
(?) gränsen (hittills).
Kontakt: Nadja Präg

Greener Smålands
We are starting a new group to make
Smålands greener! We are meeting on
Friday May 1st at 18.00 outside Dacke.
We can discuss different ideas like
composting, more plant high beds and

how to manage all of that. All ideas are
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welcome, limits are only set (so far) by
your imagination.
Kontakt: Nadja Präg

Uppstart för utepuben – håll
avståndet
SNB stöttar Smålands nations utepub
med nya stolar och små bord.
Uteverksamhet rekommenderas enligt
Folkhälsomyndighetens regler för att
hindra spridning av coronaviruset.
Tänk på att sitta ner 2-3 personer per
bord och hålla avstånd. Max 50
personer får samlas.

Start-up for the outdoor pub - keep your distance
SNB support Småland nation's outdoor pub with new chairs and small tables.
Outdoor activities are recommended in accordance with the rules of the Public
Health Authority to prevent the spread of the corona virus. Remember to sit down 23 people per table and keep your distance. A maximum of 50 people may gather.

Rensning av övergivna cyklar
Som vi tidigare informerat om via anslag i
husen gör SNB, med hjälp av Activa
Servicepartner, en utrensning av
övergivna cyklar för att frigöra plats i
cykelparkeringen. Alla cyklar förvaras hos
SNB till och med onsdagen den 15 juli.
Hittar du inte din cykel – kontakta
vaktmästare Christian Magnell.

Bicycle parking clearance
As we informed about erlier via posters in the houses, SNB, with the help of Activa
Servicepartner, is sorting out abandoned bicycles to free up space in the bicycle
parking. All bikes are stored at SNB until Wednesday, 15th of July. If you do not find
your bike - contact caretaker Christian Magnell.
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Målning av entré och
trapphus i Korpamoen

Painting of entrance and
stairwells in the Korpamoen

Trevlig Siste April och 1 maj helg! Önskar vi på SNB
Have a nice week-end!

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

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/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.

