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Infobrev sommaren 2016 
 
Tack för allt arbete och engagemang vid städdagen i lördags! Vi hoppas att du fann glädje 
i att gemensamt jobba för vår förenings bästa och att magen fick god spis. Ett väl utfört 
arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå vår förening vilar. 
 
Poolvärdar 
För att kunna hålla poolen öppen under sommaren behöver vi frivilliga poolvärdar. Skriv 
upp dig på poolvärdslistan den/de veckor som du kan ställa upp. Listan finner du på 
väggen i entrén till den övre tvättstugan vid poolen. Listan behöver vara fulltecknad innan 
onsdagen den 1 juni. I annat fall måste vi stänga poolen hela eller stora delar av 
sommaren. 
 
Visa hänsyn 
Den där blomstertiden nalkas. Många vill vistas mer utomhus. Tänk på att visa hänsyn till 
dina grannar genom att grilla utan tändvätska, hålla låga ställningar och tona ner 
bullrande volymkällor mellan kl. 22:00 – 07:00. 
 
Avlopp 
Våra avlopp är i dåligt skick. Släng aldrig skräp eller fett/olja i vare sig toalett, handfat 
eller köksvask. Var uppmärksam på dåligt flöde. Säg till om du misstänker något problem 
så att vi tillsammans kan minimera riskerna för kostsamma vattenskador. 
 
Avfall 
Vi får endast lämna hushållssopor, el-skrot, lampor och batterier i nedre soprummet. I 
övre soprummet endast hushållssopor. Allt annat avfall måste du själv lämna till 
närmaste ÅV-station. Det finns även en ambulerande ÅV-station som kommer till 
Silverdal på datum som finns anslagna vid soprummen. 
 
Träd och buskar 
Styrelsen har i samråd med gårdsvärdarna och Rubins fastighetsservice markerat vissa 
träd och buskar med röd tejp vilka kommer att fällas eller beskäras pga. att de är för 
stora, sjuka eller döende. 
 
Renovering av tvättstugorna 
Löper på enligt planerna trots att det tillkommit en del asbests- och mögelsanering. 
Entreprenören har för avsikt att påbörja rivningsarbetet i den andra tvättstugan under 
vecka 21 när den första är redo att tas i bruk. 
 
Jouren har sommarlov v.26 till och med v.32. Åter den 17:e augusti. 
Styrelsen önskar alla en skön sommar! 

Felanmälan 
sker till Riksbyggen vardagar kl. 07:00 – 16:00, telefon: 0771- 860 860. 
Akuta ärenden, som inte kan vänta tills ordinarie felanmälan öppnar, kan anmälas dygnet  
runt till jourtjänst på samma nummer som ovan.  
Styrelsen nås via info@sollentunahus1.se, meddelande som lämnas på Skogstorpsvägen 138 
eller besök expeditionen onsdagar kl. 19:00-19:30. 

 

mailto:info@sollentunahus1.se

