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Obligatory Ventilation Control. The instructions will be available in English on our website 
www.brfkandidaten.se/  and on our notice boards.  
 

Vi ska göra rent samt besiktiga ventilationskanalerna.  
 
Enligt lagen om OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) måste detta ske minst var 6:e år.   
 
För att säkerställa en god ventilation och ett bra inomhusklimat ska vi göra funktionskontroll 
av ventilationskanalerna enligt SFS 1991:1273 (OVK). Vid samma tillfälle kommer även 
frånluftskanalerna att rengöras samt tilluft via balkongdörrar att kontrolleras. Alla kostnader 
står bostadsrättsföreningen för under förutsättning att lägenheten hålls tillgänglig så att 
arbetet kan utföras som planerat någon gång mellan den 3-11 oktober. Om det inte går att 
genomföra, på grund av att instruktionerna på detta blad inte följts, får medlemmen själv 
stå för de extra kostnader som uppstår.    
 
Arbetet påbörjas högst upp i huset men alla lägenheter i huset hinns inte med på en dag    
därför får ni två datum. 
Tid: Tisdag den 3 Oktober och Onsdagen den 4 oktober mellan kl. 07:30-16:00 
 
 
Entreprenör för att utföra arbetet är:   

 
 
  

 
Vi ber att ni i förväg plockar bort eventuella kryddor och annat från spiskåpan/kryddhyllan 
över spisen och vi behöver också fri passage till frånluftsventilen i badrum/wc samt till 
balkongdörrar för att kontrollera borstlister. 
Vid arbetet kan en viss nedsmutsning uppstå. För att förenkla vår städning ber vi er att 
plocka undan ömtåliga saker som till exempel kläder, handdukar etc. 
 
Om ni inte kan vara hemma den aviserad dagen kan vi gå in med föreningens huvudnyckel 
och ber er då att lämna eventuella extralås upplåsta. Fyll i den bifogade fullmakten och lägg 
den i föreningens postfack senast den 30/9. Tack!  
 
Om ni motsätter er detta eller om det finns husdjur ber vi er att kontakta vår entreprenör 
på e-post ovk-rensning@akehuss.se eller lämna meddelande på 018-653431 så återkommer 
vi. 
 
Med hopp om ett gott samarbete //  Åke Huss 
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