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VÅRSTÄDNING lördag 14 maj 
Lördagen den 14 maj träffas vi alla i pingisrummet vid 09,00 för gemensam städning av våra allmänna 
utrymmen och gårdar. Detta är ett utmärkt tillfälle att umgås och lära känna era grannar. Alla bjuds på 
gemensam lunch.  
 
Styrelsen har tillsammans med vår nya trädgårdfirma Rubins, låtit göra en besiktning av våra träd och buskar 
och kommer inom kort att få hjälp med att avlägsna de som är för stora, sjuka och döda.  
 
Tyvärr är det ett flertal som inte deltar på dessa dagar och vi ser gärna att alla 
 hjälper till och bidrar till sin boendemiljö.   
 
Jouren stängd onsdag den 5 maj. 
Då det är Kristi himmelsfärds dag på torsdagen och många reser bort har styrelsen beslutat att jouren inte är 
öppen på onsdag kväll den 5 maj. 
 
Stadgar 
Förenings nya stagar är nu registrerade hos Bolagsverket och återfinns på förenings hemsida. 
 
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 uppmärksam på dåligt flöde i 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, 
50-55 grader varmt i ert tappvatten. 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 samt pågående renovering av tvättstugan intill 
Det har tillstött problem med användning av festlokalen under pågående renovering av tvättstugan. 
Styrelsen ser just nu över om det kan finnas alternativa lösningar alt kommer tyvärr festlokalen behöva 
stängas fram tom vecka 21. Styrelsen beklagar detta.  
 
Om Ni hyr lokalen tänk på att ALLTID lämna festlokalen i det skick som du vill finna den när du hyr den!  
 
Felanmälningar 
Alla felanmälningar skall gå via Riksbyggen. Detta innefattar även fel som uppstår i tvättstugorna. 
 

 
Önskar er alla en härlig vår! 

/Styrelsen 
Felanmälan till Riksbyggen 
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  
 


