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Checklista vid fel
Vid elavbrott

Inget vatten/Vattenläcka

Fel på gräsklippare

Kolla om det inte är ett lokalt fel i
ditt hus. Ev kan du kontakta
områdesansvariga.

Som första åtgärd: Försök få stopp
på läckaget. Kontakta därefter
någon områdesansvarig eller
någon i styrelsen. Dessa vet hur
man stänger av vattnet.

Om det blir fel på gräsklipparna
eller röjsågen bör du genast ta
kontakt med någon områdesansvarig.

Om hantverkare måste anlitas
för att reparera fel på
föreningens egendom: kontakta
alltid någon områdesansvarig
eller styrelsen först.
Om det är ett fel som drabbat
hela området ska det felanmälas.
Ring Ellevio tel 020 44 11 00 och
felanmäl. Där kan du också
fråga om hur lång tid det tar att
få tillbaka elen om det redan är
felanmält. Du kan också gå in på
www.ellevio.se där det finns
avbrottsinformation. Vårt
anläggnings-id är:
735999102107872231.
Se till att sätta upp lapp på
anslagstavlan på båda
servicehusen. Det får fungera
som sambandscentral för
information.
De områdesansvariga har
nyckel till centrala elskåpen.
Elschema finns hos ordförande.
Behörig elinstallatör som
anlitas av föreningen är:
Holmbergs el i Sollentuna
Thomas Holmberg
Tel 0709-969724

Om hantverkare måste anlitas för
att reparera fel på föreningens
egendom: kontakta alltid någon i
styrelsen först.
Avstängning av dricksvattnet görs i
pumphuset uppe i skogen mellan
norra och södra området.
Avstängning av sjövattnet görs i
lådan nere vid sjövattenpumpen.
Se till att sätta upp lapp på anslagstavlan på båda servicehusen
som får fungera som sambandscentral för att informera vad som
gäller.

Vi anlitar följande firma för
reparation av trädgårdsmaskiner:
Crafttech
Tallhammarsvägen 85
SE-186 92 Vallentuna
Mats Fogelberg
Mobil: 0735-05 44 02
info@crafttech.se

Instruktioner över vad de olika
kranarna betyder i båda pumphusen finns i respektive pumphus
och hos områdesansvariga. Där
finns även användaranvisning för
avstängning av vatten.

Behörig rörmokare som anlitas
av föreningen är:
Rörmekano
Tel: 511 791 48
Skördev. 9 nb,
18631 VALLENTUNA
www.rormekano.nu

www.holmbergsel.se
0709-969724

Områdesansvariga:
Gabriel Nowostawski (lagbas norra)
Ulrica Wennerholm
Vakant

44/45
47

072-723 27 25
070-367 4045

Christer Morén (lagbas södra)
Per Granlund
Jan Stadigh
Gunilla/Anders Ekman

119
106
74
143

070-595 1432
072-307 4767
070-547 4213
070-692 6688

