
 

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  
 

  
Infobrev augusti 2018 
 
 
 

BRANDEN 16 JULI 2018 
Vi får vara tacksamma att ingen människa blev skadad. Otroligt tråkigt för de drabbade. Det kommer ta upp till ett år 

innan samtliga lägenheter är klara för inflyttning igen. Några lägenheter är dock mindre skadade vilket kan medföra en 

tidigare inflyttning. På hemsidan uppdaterar vi information om branden löpande. 

TAKRENOVERING 
Takrenovering har blivit lite försenad på grund av byggnadslovet. Vi jobbar på att få igång det så snabbt som möjligt. 

STÄDDAGEN 
Vi har städdag lördagen den 6 oktober. Vi återkommer med mer detaljerad information närmare detta datum. På kvällen 

har vi pub, som i våras. Kom dit, det var jättetrevligt sist. 

EXTRA STÄMMA 
Extrastämman har vi tvingats flyttat fram lite med anledning av den tunga arbetsbörda branden medförde. Vi kommer ut 

med kallelse så fort datum är bestämt. Under extrastämman kommer vi även ha information om takbyte, branden och 

vår nya ekonomiska förvaltare. 

POOLEN 
Stort tack till alla medlemmar som hjälpt till med poolen i sommar. Det har varit och är väldigt bra skött. Roligt att så 

många har engagerat sig! Vi kommer att ha poolen öppen till och med städhelgen. Efter stängning kommer vi olja in 

trädäcket för att hålla det fint även till nästa sommar. Vi behöver hjälpas åt med detta och det och kanske du som inte 

kan vara med på städdagen kan hjälpa till? Mer information på städdagen. 

KVARGLÖMDA KLÄDER MM 
Kvarglömda kläder mm vid poolen och i tvättstugorna samlar vi i en tvättkorg. I slutet av månaden töms dessa så se till 

att ta med dig dina saker hem igen. 

NY EKONOMISK FÖRVALTARE 
Från och med 1 september 2018 är Valvet Förvaltning AB vår enda förvaltare. Inom kort kommer Valvet dela ut 

information och avier för kommande månader. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Valvet Förvaltning 

Box 422 09 

126 17 STOCKHOLM 

E-mail: info@valvetab.se 

Tel: 08-545 724 40 

För felanmälan, se nedan. 
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