Nu är det tid för spolning av fastighetens
avloppsledningar i kök och badrum. Spolningen görs i ett förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.
Vi kommer till er på Brf Orkanen i Karlskrona följande datum:
Måndagen 4 april

Fogdevägen 3 A

alla våningar

Tisdagen 5 april

Fogdevägen 3 B

alla våningar

Onsdagen 6 april

Fogdevägen 5 A

alla våningar

Torsdagen 7 april

Fogdevägen 5 B

alla våningar

Fredagen 8 april

Fogdevägen 7 A

lgh 1101 tom 1204

Måndagen 11 april

Fogdevägen 7 A
Fogdevägen 7 B

lgh 1301 tom lgh 1404
lgh 1001 tom 1104

Tisdagen 12 april

Fogdevägen 7 B

lgh 1201 tom 1404

Det är mycket viktigt att vi får tillträde till er lägenhet den aktuella dagen!
Gällande nycklar och tillträde, vänligen fyll i talongen nedan och lämna i styrelserummet på
Fogdevägen 7 B senast fredag den 1 april. Fyll i talongen oavsett om du är hemma eller inte.
Vi kommer att vara på plats från ca klockan 07,45 och beräknar att påbörja spolningen strax
efter ankomst. Dessvärre har vi ingen möjlighet att lämna mer exakta tider gällande när vi
kommer till just er lägenhet än vad som står ovan. En fingervisning är dock att vi börjar på
nedersta våningen och fortsätter uppåt samt att vi alltid avslutar en adress innan vi påbörjar
nästa.
Glöm inte att plocka undan era privata saker under vasken i kök och badrum och om
det finns möjlighet ta bort eventuell badkarsfront samt rulla ihop mattor som ligger
framför vaskarna. Tack på förhand
Vid eventuella frågor ring Spolarna, Hanna Berndtsson 0707-143772 eller
växel 044-352402, telefontid 8:00-16:00

___

_

Talong gällande:
Fogdevägen _____ lgh nr ______ Namn: _____________________________
Är hemma när spolning görs:
Ej hemma, gå in med huvudnyckel:
Ej hemma,
nyckel finns hos granne på Fogdevägen _______ lgh nr _______

Trygghet för alla vid underhållsspolning
Då många i dagens läge är oroliga för att släppa in utomstående i sina
hem så vill vi med det här meddelandet informera er om vilka
försiktighetsåtgärder som vi vidtar för att skydda både er som kunder
och våra tekniker.
Vi använder engångshandskar vid utförandet av spolningen och dessa
handskar byts ut mellan varje lägenhet.
Vi uppehåller oss ca 15-35 minuter i varje lägenhet, teknikern kommer
att behöva tillgång till köksvasken samt badrum och eventuell gästtoalett,
vi behöver även komma åt golvbrunnarna i badrummen.
Vi ber er som är hemma när vi kommer att under den tiden vistas i vardagsrum/
sovrum för att minimera social kontakt. När teknikern är
färdig kommer han att informera er om detta och lämna lägenheten.
Om ni sitter i karantän pga utlandsresa eller annan anledning ber vi er
informera oss om detta omgående.
Husdjur:
Observera att vi kommer att dra en slang via ytterdörren vilket innebär att den
inte kommer att vara helt stängd vid spolningen. Teknikern kan inte ansvara för
husdjur som rör sig fritt i lägenheten under tiden vi jobbar.

