
 
 

 

AVISERING 
BRF Spåret 

 

Interspol kommer på uppdrag att 
 utföra rensning av köks- och 

badrumsavlopp. 
 

Denna spolning är frivillig, är Ni sjuka eller känner oro behöver 
Ni ej släppa in vår personal, ett nytt datum för spolning kommer 

att aviseras kostnadsfritt vid ett senare tillfälle. 
 

 

.….dag den ……/……. mellan kl. 08:00-16:00. 
 
 

För Er som ej kan vara hemma, var vänlig fäst Era nycklar på den 
medföljande nyckelbrickan och lämna till vår personal utanför porten 

 mellan kl. 7:45 – 08:00 aviserad dag. 
 

Nycklarna återlämnas i respektive brevlåda efter utfört arbete.  
  

Kontaktperson hos Interspol är Jonathan 072-736 23 90 
(Nås endast dagtid, vardagar 07:00-16:00) 

 

För att arbetet skall fungera till allas belåtenhet, ber vi Er att se till att 
golvbrunnen samt handfatet i badrummet är tillgängliga.  

 
Töm skåpet under diskbänken och för att skydda golvet i Er lägenhet får 

Ni vänligen lägga fram några gamla tidningar eller dylikt som vi kan 
använda oss utav för att minimera risken för nedsmutsning. 

 
Tag även gärna bort eventuella lösa mattor i kök och hall för smidigare 

framkomlighet samt för att undvika eventuell nedsmutsning. 
 

 OBS! Har Ni husdjur, sätt gärna upp en lapp på dörren så att vi vet…  
så dom inte smiter ut!   

 

Vid överbyggda avlopp typ bubbelbadkar, duschkabin etc. 
bör den boende montera bort front för åtkomst. 

 
 

Med Vänliga hälsningar 
Interspol Systems AB 

 



 

 

 

 

Angående Coronavirus 
• Interspol uppdaterar och följer ansvariga myndigheters 

rekommendationer gällande Coronaviruset. 

 

• Vi har ingen personal i yttre tjänst som nyligen rest utomlands. 
 

 

• För att bidra till att begränsa smittspridningen för vi en löpande dialog 

med vår personal och låter ingen med sjukdomssymtom arbeta. Vår 

personal kontrollerar även varandra var morgon innan arbetets början.  

 

• Vid stamspolning använder vi endast hetvatten/ångning vilket påstås 

motverka Coronavirus som dör av värme. 

 

• Som en extra åtgärd så desinficerar vi även arbetsytor efter spolning i 

lägenheterna, såsom dörrhandtag, handfat, diskho och blandare till 

dessa. 

 

• Kontakta oss i fall ni är oroliga, se kontaktuppgifter på andra sidan. 

 

• Är ni sjuka så behöver ni inte släppa in. (Vi omaviserar kostnadsfritt vid 

ett senare tillfälle.) 
 

 

• Ni kan även stänga in er i ett annat rum under den korta tid vi är i 

lägenheten. (C:a 10-20min) 

 

• I dessa tider så är det även viktigt att vi hjälps åt att inte försätta 

samhället i totalt stillestånd med uppsägningar av personal som följd.  

 

• Tillsammans så hjälps vi åt! 

 


