
 

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BOENDE 

Sotning/rensning och obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i samtliga lägenheter vecka 14-

16! 

Det har blivit dags för sotning/rensning av alla luftkanaler, öppna spisar och en OVK i våra 

fastigheter. Detta är reglerat i lag och MÅSTE göras i ALLA LÄGENHETER . Sotaren kommer 

endast vid ett tillfälle. 

Arbetet kommer att starta vecka 14 och pågår totalt i cirka två veckor. Mera information 

kommer via styrelsen, hemsidan (www.narbilden.se) och även ett informations blad från 

sotarna. 

Vet du om att du är bortrest under denna period, så måste du ordna så att sotaren kan 

komma in under denna tidsperiod – annars debiteras du som boende för den extra 

kostnaden för återbesök (cirka 850:-/tim). 

Insamling av nycklar: 

Mer information kommer angående insamling av nycklar, ifall man inte kan vara hemma då 

sotaren behöver komma in i din lägenhet.  

Ventilationsgaller i lägenheten: 

Många lägenheter har ett så kallat ventilationsgaller, till exempel i köket, sovrummet eller på 

toaletten, dessa galler MÅSTE VARJE BOENDE SE TILL ATT DE GÅR ATT ÖPPNA. 

I många fall kan själva luckan i ventilationsgallret vara svår att öppna på grund av att de till 

exempel är övermålade eller övertapetserade. Observera att det är varje boendes ansvar att 

se till att det går lätt att öppna, annars debiteras den boende en extrakostnad på 100:-/per 

galler eftersom det blir extrajobb för sotaren.  

OBS: Skador på tapet eller färgen runt gallret som eventuellt kan uppstå ersätter EJ 

Närbilden eller sotaren, eftersom det är den boendes ansvar att gallerna ska gå att öppna. 

Öppna spisar: 

Inför sotningen av öppna spisen, tänk på att plocka undan runt omkring, eftersom det finns 

risk att det kan ramla ut sot och damm i samband med arbetet.  

Har ni frågor så tveka inte att maila styrelsen: brfnarbilden@gmail.com 

Vänligen och med hopp om förståelse för det besvär arbetet kan orsaka /  Styrelsen 
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