
 

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 info@sollentunahus1.se, via brev som lämnas på Skogstorpsvägen 138 eller besök expeditionen 
onsdagar 19:00-19:30  
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FÖRENINGENS FÖRSÄKRINGAR 
Föreningens försäkringar ligger hos Protector försäkringar. Vi har kollektiv bostadrättsförsäkring i föreningen, 

bostadsrättsförsäkring fungerar som bostadsrättstillägg. 

Den täcker belopp upp till 500 000 kr med 2 000 kr i självrisk. Självrisken betalas utav bostadsrättsinnehavaren. Det 

nuvarande avtalet sträcker sig till 2019-03-31. Vi har också en egendomsförsäkring hos Protector, den har självrisk på 45 

550 kr som betalas utav föreningen.  Vill ni veta mer om våra försäkringar kontakta Era försäkringar, se vår hemsida för 

kontaktinformation. 

TAKRENOVERING 
Takrenovering har en planerad start juli/augusti. 

Renoveringen i ett sträck och inte som tidigare meddelats i 

etapper. Vi återkommer med extra information så snart vi 

har detta. 

SOPRUMMEN 
Tänk på att alltid slänga dina sopor i kärl som locket går att 

stänga på. Då minimerar vi risken att fåglar och ohyra dras 

dit. 

CONTAINERN 
Om containern är full eller dina sopor för stora för att få plats kan man förstås inte lägga dom utanför. Sopbilen tar inte 

med sig detta utan man snällt vänta till den tömts och vänta med att ta dit sina sopor. 

GRANNSAMVERKAN 

3 representanter från vår BRF har deltagit i en utbildning hos polisen och inbjuder till en informationskväll i Festlokalen 

den 26/6 Kl. 18:30. Skyltar är beställda och kommer att sättas upp i området inom kort. 

EXTRASTÄMMA 

Den 19 juni hölls extrastämma där nya stadgar och motionen om gym klubbades. En ny extrastämma med presentation 

av projekt inom föreningen planeras att hållas den 28 augusti kl. 19:00. Separat kallelse kommer skickas ut. 

SOMMARUPPEHÅLL EXPEDITIONEN 
Styrelsen tar sommarledigt från expeditionen från och med 28 juni till och öppnar igen den 8 augusti.  Under sommaren 

kan du kontakta styrelsen via info@sollentunahus1.se. 

Glad sommar önskar vi i styrelsen! Ha en riktigt skön sommar! 


