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OVK

Obligatorisk ventilationskontroll kommer att genomföras preliminärt vecka 12 – 14. 
Anmärkningar i protokoll från statuskontroll rörande ventilation/köksfläkt etc ska åtgärdas 
innan OVK genomförs. Fick du filter till tilluftsdonen i samband med statuskontroll byt 
innan vecka 12. Om du inte fick några filter och behöver det, mejla till 
info@stockholmshus37.se eller lägg beställning i felanmälningslådan på entréplanet 
Fatburs Kvarngata 4 och ange antal filter samt lägenhetsnummer som står på 
dörren/dörrkarmen.

Stamspolning

Stamspolning är genomförd i lägenheter och lokaler. Tack för gott samarbete från er!
MASAB har konstaterat att en del stopp i våra avloppsledningar beror bland annat på att 
torklappar slängs i toaletten och att matolja/stekflott hälls ut i diskhon.
Kom ihåg! Toaletten är ingen papperskorg! Endast det som kommer från din kropp och 
toalettpapper ska spolas ned i toaletten.
När det gäller köksavlopp och stekflott, häll inte ut det i avloppet! Låt stekpannan 
svalna och torka ur fettet med hushållspapper i stället! Fettet som hälls ut i avloppet lägger
sig som en hinna i rören och täpper till dem.
Tänk på att…
…du även undviker tråkiga och kostsamma avloppsstopp i vår fastighet om du följer 
råden!''

Statuskontroll

Tack för gott samarbete då statuskontroll av lägenheterna genomfördes vecka 7 och 8. 
Några lägenheter som kvarstår kommer statuskontroll att göras inom kort. Frågor rörande 
protokoll mejlas till info@stockholmshus37.se 

Dammtätlister

Nu finns det ett erbjudande om att köpa dammtätlister. Beställningsformulär bifogas i 
distributionen av Vi och Vårt Hus.
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Synligt nummer i porttelefonen

Porttelefonens telefonnummer är 08-50930535, vilket numera syns i de telefoner som 
presenterar uppringande nummer. Ett tips är att lägga in numret som kontakt i mobilen.

Hissen i port 12

Materialet till hissarna försenat, ny planerad leveranstid är till slutet mars och att arbetet 
planeras att utföras i mars/april

Styrelsen hälsar nya boende välkomna

Ditte och Jan Jansson i lgh 97, Fatburs Kvarngata 12. Välkomna!

Får du Vi och Vårt Hus på papper?

Distribution via mail är både enklare och sparar på miljön. Har du möjlighet så anmäl din 
email-adress på formuläret under Kontakt på hemsidan eller skicka ett mail med dina 
kontaktuppgifter till info@stockholmshus37.se
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