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Uppdatering om pågående projekt 

 

Nya hissar 
Slutbesiktning av de nya hissarna är gjord, och hissentreprenaden är godkänd. Noterbart är att det 
fortfarande kan uppstå ”inkörningsproblem” med hissarna. Det är därför viktigt att vi felanmäler fel 
om sådana uppstår. Nummer till felanmälan hos Amsler Hiss finns på klistermärken utanför och inne i 
varje hiss.  
 

Ny ventilation 
Som tidigare meddelats kommer vi att behöva byta ut hela ventilationen i fastigheten. Tyvärr tar 
upphandling av ny ventilation längre tid att få till än vad vi hade hoppats och trott från början.  
 
Den provtryckning av ventilationen i JEV32A som behövs innan vi kan upphandla ny ventilation 
kommer att äga rum 16 och 17 mars. Alla berörda lägenheter får information om detta i sina 
brevlådor. OBS! Det är absolut nödvändigt att entreprenören har fri tillgång till samtliga lägenheter i 
32A under dessa dagar. Den som inte kan vara hemma måste lämna en nyckel till styrelsen eller en 
granne.   
 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i mars 
Det är nu återigen dags för oss att genomföra en så kallad OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, 
i samtliga lägenheter. Denna gång kommer OVK:n att genomföras av vår tekniska förvaltare Nabo. 
Nabo kommer att avisera samtliga lägenheter med mer information när datum för genomförande är 
bestämt.  

 

Övernattningsrummet bokningsbart fr o m måndag 7 mars 
Övernattningsrummet i tvättstugegången har genomgått en nödvändig uppfräschning och kommer 
åter att vara bokningsbart från och med den 7 mars 2022. Nytt i lägenheten är att nu finns en TV med 
DVD-spelare, samt en rad filmer som donerats till rummet av boende i huset. Priset för att boka 
rummet höjs samtidigt till 250 kr per natt (350 kr för storhelger). Mer information finns på vår 
hemsida www.marskalken1.se.  

 

Visning av övernattningsrummet lördag 5 mars 13.00-15.00 
För den som vill spana in det uppfräschade övernattningsrummet ges en sådan möjlighet lördag 5 
mars mellan kl 13 och 15. Du hittar rummet direkt innanför porten till tvättstugegången, bredvid 
entrén till JEV36.  

 

Var uppmärksamma på säljsamtal (igen) 
Styrelsen vill återigen flagga för att ni bör vara uppmärksamma på telefonsamtal från säljare som 
säger sig erbjuda snabbare internet. Vår förening har gruppanslutning till Bredband2, och där 
kostnaden för fiberanslutningen (1000 Mbit/s för 47 kr/mån) betalas tillsammans på avin för 
månadsavgiften. Den som vill ha en annan leverantör av internet, till ett avsevärt högre pris, får 
betala för detta ur egen plånbok.   
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