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Uppdatering om pågående projekt 

 

Besiktning av föreningens skyddsrum 9 maj 
Föreningen har ansvar för ett skyddsrum i källaren, och på grund av oron i vår omvärld 
kommer föreningen att besiktiga – och vid behov utrusta – detta rum med hjälp av en extern 
entreprenör. Detta kommer att äga rum måndag 9 maj. Vi återkommer med mer 
information och inbjudan till visning av skyddsrummet efter detta.   
 

Ny ventilation 
Den provtryckning av ventilationen i JEV32A som genomförts visar tyvärr på ett alldeles för 
stort läckage från ventilationskanalerna. Utredning pågår just nu av experter på området 
kring hur detta kan tätas så att det kommer upp i acceptabla nivåer.  
 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 19 till 21 april  
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 det närmar sig genomförande. OBS att detta med OVK är obligatoriskt – den 
som inte ser till att Nabo får tillträde till lägenheterna dessa datum kommer därför att 
riskera att dra på sig en kostnad för detta.  

 

Viktigt om de nya hissarna! 
De nya hissarna är igång, och som vi har skrivit om tidigare är det en inkörningstid innan de 
fungerar problemfritt. För att garantin ska gälla är det dock extremt viktigt att vi undviker att 
själva orsaka skada på hissarna – till exempel var det någon som med fysiskt våld bröt upp 
dörrarna på hissen i 32A när dessa fastnade för några veckor sedan. Detta blev sedermera en 
dyr affär för föreningen – hade personen istället felanmält till Amsler hade det inträffade 
gått på garantin. På förekommen anledning delas därför ett särskilt blad ut med detta 
informationsbrev, med instruktion på hur man bäst beter sig när man åker hiss.  

 

Städdag lördag 23 april 
Städdagen går i år av stapeln lördagen den 23 april. För ytterligare information – och 
föranmälan – se kommande anslag i varje port! Frågor? Kontakta Carina Danneker i 
styrelsen.  

 

Viktiga datum i vår 
19-21 april    Obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter 
23 april    Städdag! 
21-27 april    Container på plats 
9 maj     Besiktning skyddsrum 
14 juni     Årsstämma Brf Marskalken 1 (preliminärt)  

 

Påminnelse: Ställ inget i trapphusen som kan börja brinna! 

           /Styrelsen 

http://www.marskalken1.se/

