
 

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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TACK FÖR ETT FINT ARBETE! 
Vi vill tacka alla som var med på städdagen och de som hjälpt till med poolen under sommaren för ett fantastiskt fint 

arbete! TACK! 

ANMODAN ATT SKÖTA SIN UTEPLATS 
Under städdagen delade vi ut information om vad som gäller till alla med uteplats. Det innebär inte att vi anser att alla 

bör göra något utan många av er har en fint skött uteplats. Ni som däremot känner att er uteplats inte uppfyller de krav 

och regler föreningen har beslutat om, bör snarast göra något. Vi kommer inom kort följa upp de uteplatser som inte 

följer föreningens regler. 

HÖJD AVGIFT 
Med anledning av framtida stora kostnader för renoveringar och återställning efter branden tvingas vi höja avgiften. From 

2019-01-01 höjs avgiften med 2 %. 

TAKBYTET 
Som vi informerade på extrastämman och städdagen är nu byte av tak igång. Mer information, exempelvis tidsplan, hittar 

du på hemsidan. 

GARAGEN 
Vi vill påminna om att det enligt garagekontrakten inte är tillåtet att förvara något annat än sin bil i garaget. Vänligen töm 

ditt garage på det som inte hör hemma där så kanske vi även minskar viljan att göra inbrott. 

KÖ TILL PARKERING OCH GARAGE 
Föreningen handhar numera kösystemet själv till parkering och garage. På hemsidan under ”FÖRENINGEN” hittar du en 

länk för att ställa dig i kö. 

OVK 
Under veckorna 47–48 kommer vi genomföra en OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Detta gäller då förstås inte längan 

som drabbades av branden. Det är viktigt att entreprenören får tillträde till din lägenhet för att vi inte ska dra på oss 

onödiga kostnader. Mer information kommer i din brevlåda. 

GYMET 
Gymet håller på att färdigställas. Inom kort kommer vi stänga passagen via gymet till bastun. För att komma till bastun 

går man istället via poolen. 

SNÖRÖJNING 
Snart är det dags att röja bort snö igen. Se till att ställa in din cykel, ta bort krukor och annat som kan vara i vägen för 

plogbilen. 

DATUM FÖR STÄMMA 
Planera in stämman redan nu, torsdagen den 10 januari 2019 kl. 19:00 är det dags! 

På hemsidan och på Facebook försöker vi alltid informera om viktiga saker, titta gärna där. 


