
Avisering Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Svenska ventilationsgruppen är ett företag som på uppdrag av Brf Ordonnansen 10
kommer att arbeta med ventilationen i fastigheten. 
Anledningen till detta, är att man vill säkerställa god ventilation, samt att det är ett 
myndighetskrav. 

Vid tidigare OVK framkom en del anmärkningar, som vi nu skall åtgärda. Har du fått 
en särskild anmärkning måste du själv ha åtgärdat den vid arbetets början.
Vi kommer att rensa ventilationskanaler, rengöra spaltventiler på fönster samt 
kontrollera tidigare ej åtkomliga lägenheter.

Var vänlig rensa undan på fönsterbrädan samt tag ned gardiner vid alla fönster som 
har en uteluft/spaltventil ovan fönster, så att fönstret kan öppnas helt. Rensa också 
undan prylar under tallriksventiler i Köksdel och Badrum.
Tidsplan:

Tisdag den 3 november rengöring ventilation – renblåsning spaltventiler lgh 1-29
Onsdag den 4 november rengöring ventilation – renblåsning spaltventiler lgh 30-59
Torsdag 5 november kontroll ventilation i samtliga lägenheter.
Samtliga dagar gäller tiden mellan kl 09-17.

Nycklar:

För att möjliggöra arbetet måste vi ha tillgång till lägenheterna ovanstående tid.
Om ni ej kan vara hemma dessa tider, måste ni lämna nyckel i ert eget postfack, VÄL märkt med  
namn och lägenhetsnr. Representant från Styrelsen kommer att hämta upp nycklarna varje morgon.

Era nycklar kommer att returneras till ert postfack efter besöket. Samtliga lägenheter måste ge 
tillträde hela torsdagen.

Obs: Det är mycket viktigt att ALLA lägenheter blir tillgängliga, då de lägenheter vi ej får 
tillgång till kan ha nedsatt ventilation och föreningens OVK riskerar att inte bli godkänd.

 
Kostnader för eventuella återbesök kan komma att debiter  as gällande lägenhetsinnehavare  .

Tidsbokning är tyvärr ej möjlig.

Pricka av på listan i trappen att du erhållit denna avisering .

Eventuella frågor rörande besöken, besvaras av 
Krister Johansson 0708-134823 eller Svg@rets.se

Med Vänliga Hälsningar

Svenska ventilationsgruppen AB.
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