
  

Felanmälan till Riksbyggen 
Felanmälan sker till Riksbyggen vardagar 07.00 till 16.00 på telefon: 0771Akuta ärenden, som inte kan vänta
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 

 
 
 Infobrev Mars 2016
 
 
Avloppen 
Vi misstänker att föreningens avloppssystem är i mycket dåligt skick. Släng aldrig skräp 
eller fett/olja i vare sig toalett, handfat eller köksvask. Var
avloppet. Om du får stopp i avloppet måste du snarast meddela dina grannar och felanmäla 
till Riksbyggen. 
 
Varmvatten 
Vi har problem med varmvattnet i föreningen och ber er att kontrollera hur varmt ert 
tappvatten är. Det går utmärkt att använda en vanlig kökstermometer till detta. Anteckna 
och hör av er om ni har under, eller över,
Med anledning av varmvattensproblemet ber vi er alla att kontrollera att det inte blivit något 
misstag vid installation av t.ex. diskmaskin, tvättmaskin och/eller handdukstorken. Om man 
felaktigt kopplat direkt på varmvattnet drabbar det hela föreningens tappvattenstemperatur.
 
Bristande städning av festlokalen
Tänk på att lämna festlokalen i det skick som du vil
 
Vårstädningen 
Datum för denna har bestämts till lördagen den 14 maj.
 
Sanden på gångvägarna 
Tyvärr är vintern inte slut. Sanden som ligger på gångarna är kvar i förebyggande syfte, ifall 
det kommer snö/regn vid minusgrader. 
ihop sanden, utan låt den ligga en tid till
 
Felanmälningar 
Alla felanmälningar skall gå via Riksbyggen. Detta innefattar även fel som uppstår i 
tvättstugorna. 
 
 
 
 

 
Felanmälan sker till Riksbyggen vardagar 07.00 till 16.00 på 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 kan nås via hemsidan www.sollentunahus1.se, via brev som lämnas på skogstorpsvägen 
138 eller besök expeditionen onsdagar 19:00-19:30  

 

Infobrev Mars 2016 
Vi misstänker att föreningens avloppssystem är i mycket dåligt skick. Släng aldrig skräp 
eller fett/olja i vare sig toalett, handfat eller köksvask. Var uppmärksam på dåligt flöde i 
avloppet. Om du får stopp i avloppet måste du snarast meddela dina grannar och felanmäla 

Vi har problem med varmvattnet i föreningen och ber er att kontrollera hur varmt ert 
utmärkt att använda en vanlig kökstermometer till detta. Anteckna 

, eller över, 50-55 grader varmt i ert tappvatten.
sproblemet ber vi er alla att kontrollera att det inte blivit något 

stallation av t.ex. diskmaskin, tvättmaskin och/eller handdukstorken. Om man 
felaktigt kopplat direkt på varmvattnet drabbar det hela föreningens tappvattenstemperatur.

av festlokalen 
Tänk på att lämna festlokalen i det skick som du vill finna den när du hyr den!

Datum för denna har bestämts till lördagen den 14 maj. 

Tyvärr är vintern inte slut. Sanden som ligger på gångarna är kvar i förebyggande syfte, ifall 
det kommer snö/regn vid minusgrader. Därför är det inte så bra om vi redan nu börjar sopa 

, utan låt den ligga en tid till. 

Alla felanmälningar skall gå via Riksbyggen. Detta innefattar även fel som uppstår i 

860 860. tills ordinarie felanmälan öppnar, kan anmälas dygnet runt till 
Styrelsen kan nås via hemsidan www.sollentunahus1.se, via brev som lämnas på skogstorpsvägen 

  

Vi misstänker att föreningens avloppssystem är i mycket dåligt skick. Släng aldrig skräp 
uppmärksam på dåligt flöde i 

avloppet. Om du får stopp i avloppet måste du snarast meddela dina grannar och felanmäla 

Vi har problem med varmvattnet i föreningen och ber er att kontrollera hur varmt ert 
utmärkt att använda en vanlig kökstermometer till detta. Anteckna 

55 grader varmt i ert tappvatten. 
sproblemet ber vi er alla att kontrollera att det inte blivit något 

stallation av t.ex. diskmaskin, tvättmaskin och/eller handdukstorken. Om man 
felaktigt kopplat direkt på varmvattnet drabbar det hela föreningens tappvattenstemperatur. 

l finna den när du hyr den! 

Tyvärr är vintern inte slut. Sanden som ligger på gångarna är kvar i förebyggande syfte, ifall 
Därför är det inte så bra om vi redan nu börjar sopa 

Alla felanmälningar skall gå via Riksbyggen. Detta innefattar även fel som uppstår i 


