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Dela

SNB information Augusti 2020.

Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från SNB 9 augusti 2020

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

Nu har vi ny förvaltare!
Välkommen Stadsbostäder
SNB:s personal, Svetlana och Christian
(tv) och några av Stadsbostäders
medarbetare har kickat igång ett nytt
samarbete. Nu är det Stadsbostäder som
hanterar hyresaviseringar, felanmälningar
och stiftelsens ekonomiska förvaltning.
Uthyrningen och fastighetsskötelsen
fortsätter som tidigare i SNB:s regi.

Om hyresavisering och felanmälan
Från den 1 juli har SNB en ny förvaltare – Stadsbostäder. För dig som hyresgäst
innebär förändringen att avierna sker månadsvis och det finns nya kontaktuppgifter
om felanmälan. Detta hittar du på SNB:s hemsida under fliken Felanmälan och
Boinfo.
Hyror kommer aviseras månadsvis via e-post, e-faktura eller autogiro. Det går bra
att anmäla om e-faktura eller autogiro via din internetbank. Du som redan har efaktura eller autogiro behöver inte göra något, utan hyran betalas som tidigare.
Vill du ha hyresavin via vanlig post behöver du meddela det på
info@stadsbostad.se. Hyresavin skickas då kvartalsvis.
http://gantrack.com/t/pm/3746974771052/
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Läs mer om hyresavisering och betalning av hyran, att skaffa hemförsäkring, bli
utelåst och ordning i boendet med mera, klicka här!
Felanmälan. Här kan du läsa mer om hur du gör felanmälan under dagtid och
jourtid, klicka här!
Min sida. Vi rekommenderar att du registrerar dig på Min Sida på
www.stadsbostader.se. Där gör du felanmälan, följer status på ditt ärende och
betalningar samt får tillgång till din hyresavi.
Läs mer här hur du registrerar dig på Min sida

Renoveringsprojektet med
balkongerna är klart

Under par veckor i juli genomförde SNB
en renovering av balkongerna på Dacke
1A. Nya högre räcken monterades.
Gammal platsfärg fick slipas bort före
målningen. Varje balkong har fått ett nytt
litet bord och två klaffstolar.
Tack alla hyresgäster i höghuset som
hjälpte till att tömma balkongerna på
gammalt skräp!

Fortsatt trevlig sommar!

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 - se information på hemsidan: https://snbostader.se/felanmalan/
Vänliga hälsningar
Bengt Månsson
Ordförande, Stiftelsen SNB

http://gantrack.com/t/pm/3746974771052/
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Information! August 2020
Now we have a new
property management!
Welcome Stadsbostäder
SNB's staff, Svetlana and Christian
(left) and some of Stadsbostäder's
employees have kicked off a new
collaboration. Stadsbostäder now
handles rental notifications, error
reports and the financial management
of SNB. The rental of housing and the
janitor work continues in the same way
as before in SNB.

New property management company from 1 of July
From the 1st of July Smålands Nations Bostäder has a new property management
company, Stadsbostäder. For you as a tenant, the change means that the
notification of rents will take place monthly and there is new contact information
about reporting errors. You can find this in english on SNB's website.
Rents will be announced monthly via e-mail, e-invoice or direct debit (autogiro). It is
possible to register an e-invoice or direct debit via your internet bank. You who
already have an e-invoice or direct debit do not need to do anything, the rent is paid
as before.
If you would like to have a rental invoice on paper via regular mail, please inform us
at info@stadsbostad.se. The invoce will then be sent quarterly.
If you have further questions of rent notification and payment of the rent, home
insurance, being locked out, keeping the order in the accommodation and more,
contact SNB housing office bostad@snbostader.se
Error reports. Here you can read more about how to report errors during the day
and on call, click here!
My profiles. We recommend that you register on My Page at
www.stadsbostader.se. There you report errors, follow the status of your case and
payments and get access to your rental advice.
Read more here how to register on My page

http://gantrack.com/t/pm/3746974771052/
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The renovation project with
the balconies is completed
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For a couple of weeks in July, SNB carried
out a renovation of the balconies on
Dacke 1A. New higher railings were
installed. Old spot paint had to be sanded
off before painting. Each balcony has got
a new small table and two folding chairs.
Thank you to all the tenants in the building
who helped to empty the balconies of old
rubbish!

Have a nice summer!

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.
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