
 

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 hemsidan www.sollentunahus1.se, via brev som lämnas på Skogstorpsvägen 138 eller besök 
expeditionen onsdagar 19:00-19:30  
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VALBEREDNING 
En önskan från valberedningen är att kontakta dem om man är intresserad av att vara med i styrelsen, eller om man vet 

någon som är intresserad. Kontakta då valberedningen: Mattias Uppström, 070 746 69 98 eller Anders Lidgren, 070 745 

56 68. 

LJUS I JULETIDER 
Vi vill att man är extra försiktig med ljus nu i dessa juletider. Om man 

inte redan har brandvarnare, brandfilt och brandsläckare mm så är det 

bra om det införskaffas. Framför allt – glöm inte att släcka ljusen när de 

inte är under uppsikt! 

TAKRENOVERING 
Vi har fått återkoppling från boende ang. temperatur i lägenheter när renovering pågår. Vi har därför nu köpt in ytterligare 

element så att det finns två element á 2 kW att låna för alla lägenheter på övervåningen, under den tid isoleringen är 

borta. Efter en extra undersökning har vi kommit fram till att de som lånar två element får en ersättning på 119 kr per 

dygn, under den period isoleringen är borta. Ersättningen är uträknad enligt formeln 2 x 2 kW i 24 timmar = 96 kWh. 96 

kWh x 1,24 kr = 119 kr. Lånar man bara ett element blir summan halverad. Ersättningen betalas ut genom en kreditering 

av avgiften. Du som vill få ut ersättning, kom förbi jouren och fyll i en blankett. 

Takentreprenören har fått mycket erfarenhet av starten med första huset och kommer nu justera tidsplanen för att 

försöka minska tiden då isoleringen är borta till ca 2 veckor. Totaltiden per hus kommer inte att förändras. 

Läs mer om takrenoveringen på hemsidan där även detaljerad tidsplan finns. 

BRANDEN 
På hemsidan står det information om vad som händer kring arbetet efter branden i somras. 

PLOGNING 
Vi ber er redan nu ta undan cyklar, leksaker, krukor, möbler och annat som kan stå i vägen för plogbilarna. Det som står 

i vägen kan komma köras på och ersätts då inte. Entreprenören kan av naturliga skäl inte snöröja effektivt runt de hus 

som har byggställning, vi får hjälpas åt så att de blir framkomligt. 

KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 
Vi har bifogat kallelse till årsstämman som äger rum den 10 januari 2019. Välkommen! 

JOURENS ÖPPETTIDER RUNT JUL 
Sista jouren innan jul har vi den 19 december och sedan öppnar den igen onsdagen den 9 januari kl. 19.00. Under perioden 

vi har stängt kan man naturligtvis kontakta oss via mail: info@sollentunahus1.se 

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen! 
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