
 

Felanmälan till Riksbyggen 
Felanmälan sker till Valvet vardagar 07.00 till 16.00 på telefon: 08-649 36 00. 
Akuta ärenden, som inte kan vänta tills ordinarie felanmälan öppnar, kan anmälas dygnet runt till jourtjänst på samma 
nummer som ovan. 
Styrelsen kan nås via hemsidan www.sollentunahus1.se, via brev som lämnas på Skogstorpsvägen 138 eller besök 
expeditionen onsdagar 19:00-19:30  
 

  

Infobrev februari 2018 
 

 

NY TEKNISK FÖRVALTNING AV VÅR BRF 
Valvet är sedan 1 januari 2018 vår tekniska förvaltare dit man gör felanmälan vid behov. (Längst ner i brevet ser ni 

kontaktuppgifter till Valvet) 

När det gäller ärenden om bostadsadministration (hyror mm) så är det fortfarande Riksbyggen som man ska kontakta. 

NY STYRELSE 
Loffe Tormér – Styrelseordförande Linda Thörn – ledamot Christoffer Suneson – ledamot 

Viktoria Engqvist – ledamot Daniel Wallentin – suppleant Cecilia Lundh – suppleant 

Heli Hänninen – suppleant Rui Salvaterra – suppleant Pirjo Järvimäki – suppleant 

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett e-mail till info@sollentunahus1.se. 

GRANNSAMVERKAN 
Vi alla vill det ska kännas tryggt och trivsamt bo i Tegelhagen. Vi vill nu åter starta upp Grannsamverkan igen och Cecilia 

Lundh i vår styrelse har tagit på sig rollen som samordnare för detta i vårt område. Vi vill gärna ha fler i denna grupp då 

detta inte kan göras av enkom en person. Så anmäl er via vår infomail så snart som möjligt om ni vill vara med, vilket vi 

önskar fler vill vara. Detta är ett samarbete mellan de boende och polisen. 

Det har återigen förekommit stölder, nu från våra gemensamma lokaler och därför måste vi alla vara extra noga med att 

se till att dörrar och fönster är låsta och att när vi lämnar tvättstuga ser till att dörren verkligen går i lås. Vi vill inte ha 

obehöriga i våra lokaler.  

Vidare kan vi även informera om att vi ser över alla lås till gemensamma utrymmen i föreningen för att förenkla för oss i 

föreningen samt försvåra för obehöriga. Upptäcker du något, stort som smått, lägg gärna ut på FB så vi alla får ta del av 

det. 

PROJEKT 
Projekt är startat med förvaltaren kring värmeproblem i lägenheter och problem med varmvatten. I samband med detta 

kommer förvaltaren behöva tillgång till alla lägenheter. Vill förvarna om detta redan nu. Mer information kommer senare. 

SNÖRÖJNING 
Gångvägar måste vara fri från cyklar, leksaker mm för att plogbilarna ska kunna ploga våra vägar. Vänligen respektera 

detta. 

CYKLAR 
Omärkta cyklar kommer att stuvas undan vid varje städdag i ett förråd och förvaras i 6 månader, sedan slängas. 

TRÄDGÅRD OCH UTEMILJÖ 
Det kommer göras en gemensam genomgång av våra uteplatser under året för att tydliggöra gränsdragningen. 
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