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This	  is	  information	  from	  your	  housing	  association.	  If	  you	  don’t	  understand	  Swedish,	  ask	  a	  neighbour	  to	  help	  you.	  Or,	  you	  
can	  download	  this	  text	  here,	  and	  translate	  it	  with	  help	  from	  Google	  https://translate.google.se	  

Måndagen den 23 februari: OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Vi	  är	  skyldiga	  att	  göra	  en	  s	  k	  OVK	  med	  jämna	  mellanrum.	  I	  år	  blir	  det	  första	  gången	  vi	  gör	  det.	  	  	  

Kontrollen	  går	  till	  så	  att	  ventilationen	  i	  köks=läkt	  och	  i	  badrum	  i	  varje	  lägenhet	  mäts	  och	  dokumenteras.	  Det	  betyder	  
att	  din	  lägenhet	  måste	  vara	  tillgänglig	  under	  denna	  dag,	  den	  23	  februari	  enligt	  nedanstående	  schema.	  Antingen	  är	  det	  
någon	  hemma	  i	  lägenheten,	  eller	  måste	  du	  lämna	  din	  nyckel	  till	  någon	  granne	  som	  kan	  se	  till	  att	  din	  lägenhet	  är	  
tillgänglig	  för	  kontroll.	  Om	  du	  har	  problem	  får	  du	  höra	  av	  Dig	  till	  styrelsen:	  mailto:styrelsen@bostadeniorby.se	  .	  	  

För	  att	  mätningen	  ska	  ge	  så	  tillförlitliga	  värden	  som	  möjligt,	  är	  det	  bra	  om	  du	  kan	  rengöra	  =läkten	  i	  badrummet	  med	  
dammsugare	  och/eller	  trasa.	  I	  köket	  kommer	  =läkt=iltret	  att	  tas	  bort	  före	  mätningen.	  	  

Kontrollen	  kommer	  att	  genomföras	  måndagen	  den	  23	  februari	  av	  företaget	  OM	  Service	  AB	  enligt	  detta	  schema:	  

Kl.	  08.00-‐09.00	   Skebokvarnsvägen	  2	  

Kl.	  09.00-‐10.00	   Skebokvarnsvägen	  4	  

Kl.	  10.00-‐11.00	   Skebokvarnsvägen	  6	  

Kl.	  11.00-‐12.00	   Skebokvarnsvägen	  8	  

Grovsopor och ev. julgranar hämtas onsdagen den 18 februari
Föreningen	  hjälper	  till	  med	  att	  transportera	  bort	  grovsopor	  tre	  gånger	  per	  år.	  Och	  nu	  är	  det	  dags	  igen!	  Det	  gäller	  
brännbara	  sopor	  som	  möbler,	  mattor,	  kartong,	  kläder,	  plast	  mm.	  Men	  också	  elektronik	  t	  ex	  TV,	  radio	  och	  andra	  
hushållsapparater.	  Har	  du	  julgranen	  kvar	  kan	  du	  lämna	  den	  också.	  

Grovsopor	  lämnas	  vid	  porten	  Skebokvarnsvägen	  6	  och	  kan	  ställas	  där	  dagen	  innan 
(inte	  tidigare!)	  och	  fram	  till	  dess	  att	  vår	  fastighetsskötare	  från	  Rubin	  hämtar	  onsdagen	  den	  18/2	  	  kl	  10.00.	  Lägg	  gärna	  
soporna	  i	  plastsäckar	  om	  det	  inte	  är	  större	  föremål. 
Miljöfarliga	  produkter	  får	  inte	  lämnas	  (t	  ex	  färg	  och	  lösningsmedel	  mm)!	  Det	  måste	  du	  själv	  lämna	  på	  någon	  av	  
kommunens	  återvinningscentraler	  (se	  ovan).	  

Det	  är	  endast	  vid	  dessa	  tre	  tillfällen	  det	  är	  möjligt	  att	  lämna	  grovsoporna	  till	  föreningen	  för	  borttransport!	  Övrig	  tid	  
ansvarar	  var	  och	  en	  för	  att	  lämna	  soporna	  på	  de	  platser	  som	  ställts	  i	  ordning	  för	  detta:	  kartonger	  och	  annan	  
hårdpapp,	  plast	  och	  metall kan lämnas på den närmsta Miljöstationen 250 m bort, uppe vid OKQ8-macken (vändplanen på 
Bärbogränd). Där finns det även en röd brevlåda för att lägga batterier i.  

Har	  Du	  mycket	  att	  slänga	  eller	  om	  det	  är	  skrymmande	  föremål	  (tex	  möbler	  o	  dyl)	  ska	  du	  se	  till	  att	  transportera	  bort	  
soporna	  till	  någon	  av	  kommunens	  återvinningscentraler.	  Här	  kan	  Du	  se	  var	  de	  =inns.	  	  

Kom	  ihåg:	  det	  är	  allas	  ansvar	  att	  hålla	  soprum	  och	  källargångar	  rena	  och	  snygga!	  	  
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Ny portkod	  

Förmiddagen	  den	  18	  februari	  kommer	  vi	  också	  att	  byta	  portkod. 
Den	  nya	  koden	  är	  XXXX.	  	  

Inga föremål i allmänna utrymmen

Det	  är	  även	  i	  fortsättningen	  förbjudet	  att	  placera	  några	  som	  helst	  föremål	  i	  trapphus	  och	  källargångar!	  Framförallt	  av	  
brandsäkerhetsskäl:	  för	  att	  klara	  eventuella	  evakueringar	  och	  för	  att	  inte	  riskera	  räddningstjänstens	  arbete.	  Men	  
också	  för	  att	  underlätta	  för	  våra	  städare	  att	  hålla	  uppgångarna	  rena	  och	  snygga.	  

Alltså:	  cyklar,	  lekutrustning,	  vagnar,	  mattor	  etc	  får	  inte	  =innas	  i	  trappuppgångarna	  eller	  i	  källargångarna.	  

Information via e-post

Denna	  information	  har	  skickats	  via	  e-‐post	  till	  de	  medlemmar	  som	  lämnat	  sin	  e-‐postadress	  till	  
mailto:styrelsen@bostadeniorby.se	  	  	  

Du	  som	  ännu	  inte	  lämnat	  din	  e-‐postadress	  får	  gärna	  göra	  det	  nu	  –	  det	  gör	  det	  enklare,	  snabbare	  och	  billigare	  att	  
skicka	  ut	  information.	  	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  från	  Styrelsen	  
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