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Brf. Rinkeby Park 1
Medlemsinfo nr 2, 2021
Obligatorisk ventilationskontroll

Som tidigare meddelats är det nu dags för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK),
vilket vi regelbundet måste utföra enligt lag.
Torsdag 18 februari kommer tekniker besöka samtliga hushåll mellan 08:00 och 16:00.
Som förberedelse behöver ni göra följande:
1) se till att någon är hemma denna tid / alternativt att ni lägger era nycklar i Birgittas
brevlåda (hus nr 1). Om ni lämnar nycklarna, se till att ni markerar vilket hus de
tillhör. OBS, om teknikern inte lyckas komma in i huset kommer vi behöva boka ett
återbesök, vilket leder till merkostnad.
2) Teknikern behöver komma åt samtliga ventiler i huset för att mäta luftflödet. Dessa
ventiler finns t ex i badrum, kök, grovkök, samt vid fönstren.

3) Om ni inte bytt eller rengjort filtret på värmepumpen på länge, se till att göra det
innan teknikern är på plats.
Om ni har några frågor om detta, kontakta gärna Henrik i nr 19.
Läs gärna också bifogade information från teknikföretaget.

Påminnelse - planerat underhåll och förbättring av Internet
Bahnhof kommer utföra centralt underhåll och förbättring av sitt nät på natten 11
februari mellan 00:01 - 06:00. Detta kan komma att innebära att internet försvinner
kortare perioder under denna natt. Vid frågor om detta kan ni kontakta Bahnhof support.

Besök gärna föreningens webbplats https://brfrinkebypark.se/
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Radonsanering
Den radonmätning som vi utförde förra året har visat att ditt hus har något förhöjda
radonvärden. Föreningen behöver därför enligt lag göra en radonsanering. I första hand
innebär det att säkerställa att täta ingångar för kablage och rör, samt att säkerställa att
ventilation fungerar som den ska.
Teknikern som ska göra OVK kommer samtidigt att göra dessa åtgärder. Därefter
kommer vi göra en ny radonmätning i ditt hus för att säkerställa att radonvärdet ligger
under gränsvärdet.
Om ni har några frågor om detta, kontakta gärna Henrik i nr 19.

