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Åtgärder med anledning av OVK
Nu kommer åtgärderna i anslutning till OVK
(obligatorisk ventilationskontroll) att
genomföras. Detta kräver tillgång till
samtliga lägenheter. Notera att
lägenhetsinnehavaren själv kommer få stå
för den merkostnad som ett återbesök av
besiktningsman skulle innebära om
tillgång till lägenhet ej ges.
Arbetet innefattar kanalrensning (som avser
samtliga lägenheter), åtgärder i de
lägenheter som fick anmärkning samt
injustering av flödena i systemet (avser alla
lägenheter).
Detta kommer att ske enligt följande:
Måndagen 16/9
Port 24 klockan 8-12 kanalrensning och
övriga OVK åtgärder
Port 26 klockan 13-17 kanalrensning och
övriga OVK åtgärder

Om du inte har möjlighet att vara hemma
under ovan nämnda tidpunkter och inte
heller kan få någon att vara tillgänglig i ditt
ställe, så erbjuds möjligheten att droppa
nyckeln i bostadsrättsföreningens brevlåda
innanför porten Igeldammsgatan 26.
Nyckeln ska vara i ett förslutet kuvert märkt
med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln
kan läggas i brevlådan mellan den 13 och 16
september. Under denna tidsperiod kommer
vi att ha kontinuerlig tömning av brevlådan.

Laddboxar
I förra numret av Isbrytarläget efterhördes
intresset att installera laddbox i garaget för
elbil. I dagsläget har 6 lägenhetsinnehavare
hörsammat detta erbjudande. I mitten av
september kommer vi att gå vidare varför
sista dagen att anmäla intresse är tisdagen
den 10 september. Vi kan inte ange något
definitivt pris i dagsläget. Med erfarenhet
från tidigare projekt torde det, efter det
statliga bidraget, hamna på 5.000- 6.000
kronor per installation

Tisdagen den 17/9
Port 28 klockan 8-12 kanalrensning och
övriga OVK åtgärder
Onsdagen den 18/9
Port 24 klockan 8-12 Injustering av
luftmängder
Port 26 klockan 13-17 Injustering av
luftmängder

Inpasseringssystemet för gång- och
körgrinden
Efter många om och men verkar det som att
det äntligen är dags. Mycket tyder på att
inpasseringssystemet för gång- och
körgrinden kommer att aktiveras under
denna vecka. För oss boende i Isbrytaren 51
fungerar systemet precis på samma sätt som
inpasseringssystemet till entréerna.

Torsdagen den 19/9
Port 28 klockan 8-12 Injustering av
luftmängder
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