
 

Felanmälan till Valvet 
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  
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STÄDDAGEN 
Påminnelse om att vi har städdag lördagen den 5 maj. Vi samlar i pingisrummet kl. 09.00 där vi går igenom dagens 

aktiviteter. Alla tar med sig egen lunch (använd gärna de fasta grillarna i området vid grillning), och efter lunch så vi 

avslutar den gemensamma städdagen. Efter kan gårdsvärdarna ta över om det ska ske aktivitet på resp. gård. På kvällen 

från kl. 18.00 har vi pub i festlokalen. Det kommer finnas öl och vin till självkostnadspris och snacks. Saft till barnen. Varmt 

välkomna! 

Glöm inte att märka upp cyklar med namn, även de som står i cykelrummet. Omärkta cyklar forslas bort under städdagen. 

TAKRENOVERING 
Takrenovering har en planerad start i slutet av maj 2018 och avslutas oktober 2018 för gård A, B och C. Mer information 

om hur detta påverkar våra medlemmar kommer separat, när vi har mer information. För övriga gårdar är det planerat 

samma period fast 2019.  

UTEPLATSER 
Tryckfelsnisse var framme gällande storlek på uteplatserna, i det sista infobrevet. Enligt stadgarna så får uteplatserna 

vara max 3 meter från huskroppen.  

POOLEN 
Det har kommit in synpunkter och frågor kring infobrevet där vi meddelade att vi inför en avgift för nyttjande av poolen 

om man inte arbetar som poolvärd en vecka per år. Enligt bostadsrättslagen så har en förening rätt att ta ut en avgift när 

föreningen tillhandahåller något utöver t ex sophämtning, städning mm, såsom bastu eller festvåning och nyttjande av 

detta. Om man är oförmögen att ställa upp som poolvärd p g a t ex funktionsnedsättning eller liknande, kommer det 

finnas anpassade uppgifter. 

 
 

 


