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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	  translate	  it	  with	  help	  from	  Google	  
https://translate.google.se.	   
	  
Åtgärder med anledning av ventilationskontrollen 
I	  februari	  genomfördes	  den	  s.k.	  OVK:n	  (obligatorisk	  ventilationskontroll).	  Resultatet	  
från	  mätningarna	  visar	  att	  en	  del	  åtgärder	  nu	  måste	  göras.	  	  
Den	  8-‐9	  juni	  kommer	  företaget	  OM	  Service	  AB	  hit	  för	  att	  rensa	  i	  luftkanalerna	  och	  den	  
centrala	  fläkten	  (på	  taket).	  Rensningen	  görs	  i	  varje	  lägenhet	  med	  hjälp	  av	  en	  roterande	  
borste,	  samtidigt	  som	  huvudfläkten	  suger	  upp	  skräpet.	  Efter	  alla	  lägenhetsrensningarna	  
ska	  takfläkten	  rensas	  och	  därefter	  görs	  nya	  mätningar	  och	  ev.	  justeringar.	  	  
För	  de	  lägenheter	  man	  inte	  kunde	  mäta	  luftflödena	  i	  februari	  kommer	  detta	  att	  göras	  nu.	  
Det	  är	  först	  när	  efterkontrollen	  visar	  på	  godkänt	  resultat	  som	  protokollet	  kan	  skickas	  till	  
myndigheterna	  för	  godkännande.	  
Detta	  betyder	  att	  samtliga	  lägenheter	  måste	  vara	  tillgängliga	  enligt	  nedanstående	  
schema.	  Den	  som	  inte	  är	  hemma	  måste	  alltså	  lämna	  ifrån	  sig	  en	  nyckel	  till	  någon	  person	  
som	  kan	  finnas	  på	  plats	  under	  den	  aktuella	  tiden.	  Finns	  det	  ingen	  lösning	  måste	  du	  höra	  
av	  dig	  till	  någon	  i	  styrelsen	  (vilka	  det	  är	  ser	  du	  nedan)	  för	  att	  se	  om	  vi	  kan	  hjälpa	  dig.	  Det	  
går	  också	  bra	  att	  SMS:a	  eller	  ringa	  till	  Ingemar	  Niklasson,	  tfn	  070-‐263	  18	  51.	  
	  
Schema	  för	  arbetena:	  
Skebokvarnsvägen	  2	  och	  4:	  lägenheterna	  tillgängliga	  måndag	  den	  8	  juni	  kl.	  08.00-‐16.00	  
Skebokvarnsvägen	  6	  och	  8:	  lägenheterna	  tillgängliga	  tisdag	  den	  9	  juni	  kl.	  08.00-‐16.00	  
Det	  går	  inte	  at	  säga	  någon	  specifik	  tid	  för	  varje	  lägenhet	  eftersom	  man	  kan	  behöva	  
återkomma	  för	  justering	  och	  mätning.	  
 
Grillplats 
Årsmötet	  har	  tidigare	  beslutat	  att	  en	  grillplats	  ska	  anordnas.	  Den	  nyvalda	  styrelsen	  har	  
övertagit	  frågan	  och	  avser	  att	  ta	  upp	  den	  på	  sitt	  första	  ordinarie	  sammanträde	  den	  22	  
juni.	  Förhoppningsvis	  får	  frågan	  sin	  lösning	  då.	  
	  
 



	  
	  
Styrelsen för kommande verksamhetsår 
Årsmötet	  den	  11	  maj	  valde	  ny	  styrelse	  för	  tiden	  fram	  till	  nästa	  årsmöte	  i	  maj	  2016.	  Den	  
nyvalda	  styrelsen	  har	  haft	  sitt	  konstituerande	  möte	  och	  består	  av:	  
Ordförande	  	   Ingemar	  Niklasson	  nr	  	  8	  /	  lgh	  141	  
Vice	  ordförande	   Anders	  Wallin	  nr	  8	  /	  lgh	  122	  
Kassör	   Maria	  Mogyoro	  nr	  6	  /	  lgh	  232	  
Sekreterare	   Tomas	  Frandén	  	  nr	  6	  /	  lgh	  233	  
Ledamot	   Micael	  Sjöblom	  nr	  2/	  	  lgh	  441	  
Suppleant	   Bjarne	  Svantesson	  nr	  2	  /	  lgh	  423	  
	  
Vi vill gärna ha din e-postadress! 
Om	  du	  inte	  redan	  har	  skickat	  ett	  e-‐brev	  till	  styrelsen@bostadeniorby.se	  	  får	  du	  mycket	  
gärna	  göra	  det	  nu!	  
Det	  sparar	  oss	  arbete	  och	  papper	  och	  gör	  det	  mycket	  enklare	  att	  snabbt	  skicka	  ut	  
information!	  
Tack!	  
	  
	  
Hälsningar	  
Styrelsen	  
	  


