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Brandvarnare och brandsläckare. 
 
Vi har tidigare levererat brandvarnare till varje lägenhet, dom har hängts på dörrhandtagen 
Är det någon som fortfarande saknar brandvarnare, så kontakta MH-Drift så hjälper de dig, 
Info@mhdrift.se eller tel 08-409 38 000  
 
Containrar till jul och efter nyår. 
 
Containrar kom på plats, på den tid som var bestämt både för julklappspapper och senare även för 
julgranar. Synd att vissa inte förstod att granar skulle läggas i containern och inte utanför, innan 
container kom på plats, bättring till nästa år 
 
Ny policy för vattenskador 
 
Styrelsen har tecknat ett avtal med Fastum Försäkringsservice. Dom kommer i framtiden ta hand om 
våra vattenskador i samarbete med Ovento och med MH-Drift 
 
Vid pågående läckage, vattenutströmning: 
  

  Kontakta MH-Drift på tel: 08-409 38 000 du blir omkopplad till jouren om det är kvällstid eller 
helg, och anmäl skadan, så kommer dom ut till dig. 

 Uppge namn, port nr, lägenhetsnummer, och telefonnummer till dig 
 MH drift lämnar över dina kontaktuppgifter samt information om skadan till Fastum 

Försäkringsservice som hanterar skadan. 
 Ovento anlitas som kommer kontakta dig för en fuktutredning i din lägenhet.   

När fuktutredning är klar överlämnas den till Fastum Försäkringsservice för vidare hantering 
och vägledning till dig som medlem. Du kommer erhålla fuktutredning samt information 
gällande just din skada av Fastum Försäkringsservice. 
 

 Misstanke om fuktskada 
 
Har du misstanke om fuktskada alltså inte ett pågående läckage/vattenutströmning kan du direkt 
kontakta Fastum Försäkringsservice som beställer en fuktutredning. 
  
Kontaktuppgifter till Fastum Försäkringsservice: Tel: 90 220 
www.90220.se och lägg ett ärende, uppge gärna Fastum Försäkringsservice i menyraden. 
 
Det finns även mer information i den policy som delats gällande hantering av vattenskada som alla 
fått i sina brevlådor, information finns även på föreningens hemsida. 
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Stammar, vatten, avlopp 
 
Inga renoveringar som omfattar någon form av ingrepp på stammar och avlopp får utföras utan att 
först ta kontakt med MH-Drift för överläggande O.B.S VIKTIGT   
Mer information finns på anslagstavlan i entrén samt på förenings hemsida 
 
Levande ljus 
 
Julen är slut, men det är ju fortfarande ganska mörkt så ljus används säkert ganska flitigt, men var 
försiktiga med levande ljus 
 
Trädinventering 
 
Åtgärd av vissa träd som det fanns lite mer allvarliga anmärkningar på, är planerade att utföras i  
feb-mars samt efter sommaren 
 
Störningsjour 
 
Styrelsen har för föreningens räkning tecknat ett avtal med Larmtjänst störningsjour, mer information 
kommer inom kort finnas på anslagstavlan i entrén samt även på föreningens hemsida 
 
Årsstämma / Motioner 
 
Årsstämma är planerad 22:e april kl. 18.30, exakt hur den kommer att utföras och var, är i dagsläget 
lite oklart med tanke på den pandemi som fortfarande härjar i vårt land, här får vi återkomma längre 
fram gällande: var, hur, när? 
Men oavsett pandemin så går det självklart bra att lämna in motioner, som skall vara oss tillhanda 
senast 28:e februari 
 
Styrelsemedlem 
Om ni skulle vilja prova på att vara med och arbeta i styrelsen, eller kanske känner en granne som 
tycker att det kan vara både kul och intressant, så vore det jättebra, då vi i vår har några som avgår 
Så därför söker valberedningen nya kandidater till styrelsen inför årsmötet 
Intresseanmälan eller frågor kring styrelseuppdraget mejlas till: 
per.knutsson@ownit.nu 
 


