
 

 

Before we can set up new radiator valves in the apartments we need to do 

an inventory of all apartments! 

 

The inventory will start week 32, and it is  

very important that we get access to all apartments! 

Because of the Corona epidemic, we can, where needed take special 

measures for those of you who are in some of the risk groups. 

- Have you left your key, then we can do the inventory when 

 you are not in the apartment. 

- Our personal can use face mask when we visit. 

- We can spray affected surfaces with disinfectant spray after the visit. 

 

If you are a risk group then please contact 

Roger on 040-685 41 51 or lugnet@hkvvsab.se 

and we find a solution especially for you. 

We are closed for holiday weeks 29-31, so please contact us before that. 

If you are going to be away for a long time during the summer  

please contact Roger immediately, thank you! 

After the inventory, we will need access to all appartments one moor time 

(starting v.33) to replace the valves and then it will be the same procedure 

again. 

We will get back to you about when we need access to your appartment. 

 

We look forward to a good collaboration! 

Hylén & Kjellanders VVS AB                                                Svenska på andra sidan.  



 

 

 

Innan vi kan påbörja ventilbytet i lägenheterna behöver vi göra en 
inventera av samtliga lägenheter! 

Inventeringen kommer att påbörjas vecka 32,  
och det är väldigt viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter! 

På grund av Coronaepidemin så kan vi, där det behövs 
tillta speciella åtgärder hos dem av er som är i någon av riskgrupperna.  

- Har ni lämnat in er nyckel, så kan vi göra inventeringen 
  när ni inte är i lägenheten.  
- Vår personal kan använda ansiktsmask vi besöket. 
- Vi kan spray berörda ytor med desinfektionspray efter besöket. 

Är du i en riskgrupp så vänligen kontakta  
Roger på 040-685 41 51 eller lugnet@hkvvsab.se  
så hittar vi en lösning som passar just dig. 

Vi kommer ha semesterstängt veckorna 29-31, så vänligen kontakta oss 
innan dess. 

Kommer du/ni att vara borta länge under sommaren vänligen 
kontakta Roger omgående, tack! 

Efter inventeringen skall vi in i alla lägenheterna en gång till (börjar 
v.33) för att byta ventilerna och då är det samma procedur som gäller. 

Vi återkommer med närmare besked om när vi behöver tillträde till 
din/er lägenhet. 

 

Vi ser framemot ett bra samarbete! 
Hylén & Kjellanders VVS AB                                                Turn for English.              


