
Arbetet med injusteringen av elementen

pågår för fullt och skall snart vara avklarat i

första omgången. 

 

Tyvärr så har man problem med att

komma in i alla lägenheter vilket gör att

man fått obalans i systemet. Detta i sin tur

kan innebära att vissa kan få kalla element

trots att de blivit justerade. 

 

Försök vara behjälplig med att lämna

tillträde till lägenheten genom att vara

hemma eller lämna en nyckel till

fastighetsskötarna.

 

Vet ni med er att er granne är bortrest en

längre period eller arbetar på annan ort

vänligen meddela detta till fastighets-

skötarna eller underhållsgruppen så kan de

försöka nå den boende.

 

Har du haft besök av QSEC och har fel på

något element? Meddela och gör en

anmälan på www.qsec.se/anmalan eller

ring arbetsledaren Fredrik på plats,

0729-83 99 49.

 

Efterkontroll kommer att göras från

mitten av januari och en bit in i februari.

Vet du redan nu att du kommer vara borta

den tiden så meddela QSEC.

 

För att efterkontrollen skall kunna utföras

måste alla element i samtliga lägenheter

vara justerade.

 

Tänk på att om QSEC inte får tillträde till

er lägenhet efter två försök blir ni själva

debiterade merkostnader för eventuella

ytterligare besök.
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The work to adjust the radiators have

begun, and the first sessions are

completed.

 

Unfortunately, the consultants have not

been able to access all apartments, which

may cause an imbalance in the system -

leading to some radiators being cold

despite the adjustment being done. 

 

Please try to take the necessary steps to

make your apartment accessible by being

at home, or leave your key to the caretakers

in advance of the visit.

 

If you know that one of your neighbours are

away for an extended period of time or is

working at another location, please notify

either the caretakers or 

underhall@brfkallkallan.se so they can try

to reach them.

 

If your radiators have been adjusted and

you’re experiencing issues, please make

QSEC aware of this by reporting it at

www.qsec.se/anmalan of call Fredrik, the

supervisor at 0729-83 99 49. 

 

Post-checks will begin mid-January and

end in the beginning of February. If you

already know you will be away at the time,

notify QSEC as soon as possible.

 

To be able to perform the post-checks, all

radiators have to have been adjusted.

 

If QSEC haven’t been able to gain access to

your apartment after two attempts, you will

be charged for the extra cost another visit

will incur.


