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Glad sommar!

För några av er har semestern redan börjat och för 

andra är semestertiden strax runt hörnet. Styrelsen 

kommer under sommaren inte att påbörja nya projekt 

utan istället arbeta vidare med åtgärder vad gäller våra 

stammar och OVK. 

 

OVK 

OVK har nu gjorts för alla lägenheter. Styrelsen har fått offert på brister som behövs åtgärdas i 

ventilationen som rör några lägenheter i området. Dessa skall åtgärdas av företaget Gunnar 

Karlsen AB och påbörjas v.34. 

Stambyte 

Stambytet utanför Dalbovägen 6 från byggnaden till gränsen mot Sollentuna kommun är nu 

färdig. Detta p.g.a. trasiga rör som hittats i samband med stamspolning. Vattenpumpen i 

Dalbovägen 6 gick sönder och orsakade översvämning i undervattencentralen samt i tvättstugan. 

Arbete pågår för att åtgärda. Företaget som utför arbete aviserar när de stänger av vattnet eller 

när avloppet inte får användas. Styrelsen uppdaterar info framförallt på facebook. 

Avloppsstammar i området skall filmas och offert införskaffas.  

Tända grillen i sommar? 

Det är alltid lika trevligt att grilla under sommaren.  

KOM IHÅG att om du ska grilla i din balkong, så får du INTE använda en kolgrill utan det får 

endast vara en elgrill eller gasolgrill. Detsamma gäller även om du har en uteplats med 

ovanliggande balkong. Detta är inte bara för att grannen ska få in rök i sin lägenhet utan även av 

brandsäkerhet.Vi är därför tacksamma om ni respekterar detta för allas trevnad denna sommar. 

Det är bra att ha tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten nä du ska grilla med kolgrill. 
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Glöm inte att det just nu råder eldningsförbud i Sollentuna Kommun p.g.a. det varma vädret 

och risk för brand. Så länge det inte är eldningsförbud i kommunen så är det tillåtet att grilla med 

ovanstående trivselregler.  

För övrigt när du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. 

Grillkol får absolut inte kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 h för grillkol 

att slockna helt. Var noga med att rengöra grillen från matrester. Detta gäller vid förvaring 

utomhus och inomhus i förråd. Detta för att inte riskerna att få problem med ohyra.  

 

Styrelsen informerar 

Många av oss tar semester under sommaren. Dock kommer styrelsen att vara behjälpliga via 

mail i allra möjligaste mån. Uppstår akut situationer där snabb hantering krävs hänvisar vi till 

jouren som finns i “Information för nyinflyttade” och även vid varje port.  

Vi vill passa på att välkomna nya grannar och önska er alla en härlig sommar! 

Med vänliga hälsningar,  

Styrelsen 
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