
 INFORMATION GÄLLANDE OVK 
 Arbetet u�örs vecka 36, September 2022 

 Kära medlemmar, 

 I September kommer vi u�öra en obligatorisk OVK. Vid en OVK-besiktning kontrollerar en 
 besiktningsman a� ven�la�onssystemet fungerar enligt de föreskri�er som gällde när 
 systemet togs i bruk. Man kontrollerar också a� systemet for�arande har samma egenskaper 
 och a� det ej har förändrats eller byggts ut. 

 En OVK är en obligatorisk funk�onskontroll enligt lag och därför mycket vik�g a� våra 
 medlemmar tar på allvar och agerar proak�vt inför besiktningen i vecka 36, September 2022. 
 En ej godkänd besiktning kan leda �ll vite som påföljd för byggnadens ägare - vilka är vi som 
 medlemmar och boende. 

 Styrelsen har lagt upp en beskrivning/handbok på  www.svenstorp1.se  om vad man skall 
 tänka på gällande ven�ler i bostaden och vilka åtgärder som skall göras inför besiktningen. 
 Om ni ej har �llgång �ll, eller är bekväma med a� läsa informa�onen på hemsidan, kan 
 styrelsen skriva ut dokumentet på begäran och det kan hämtas i styrelse-lokalen e�er 
 överenskommelse. Lokalen ligger en trappa ner på Sofierogatan 4E. 

 Utsedd cer�fierad sakkunnig är Energi & Ven�la�onsteknik Syd AB (EVTSYD). De kommer a� 
 dela ut en påminnelse 1 månad innan OVK-besiktning skall u�öras. De kommer även vara 
 �llgängliga vid två �llfällen för insamling av nycklar för de som ej kan vara hemma i samband 
 med besiktningen. Nycklarna återlämnas �ll styrelsen e�er u�örd uppdrag och medlemmen 
 hämtar sin nyckel i styrelse-lokalen vid uppvisning av legi�ma�on eller representant med 
 fullmakt och båda parters legi�ma�on. Datum för insamling av nycklar framgår på EVTSYDs 
 utskick och påminnelse en månad innan OVK-besiktningen. 

 Vi kan inte belysa nog hur vik�gt det är a� vi får �llgång �ll samtliga lägenheter och a� 
 samtliga medlemmar u�ört de åtgärder som krävs för a� besiktningen skall bli godkänd. 
 Ven�la�onen är inte bara vik�g för husets hälsa, utan även för våra medlemmar då 
 förändringar i ven�la�onens tänkta funk�on kan leda �ll fukt och mögel som påverkar dig 
 och dina grannars hälsa. 

 Eventuella frågor mejlas �ll  styrelsen@svenstorp1.se 

 Endast frågor som ej besvarats i de�a informa�onsutskick, eller i beskrivningen/handboken 
 på hemsidan, kommer besvaras. Läs informa�onen noggrant och om där är några oklarheter 
 är ni välkomna a� kontakta styrelsen. 

 Vi önskar er en fantas�skt sommar! Vänligen/Styrelsen 

 Brf Svenstorp Nr 1  Organisationsnummer 746000-2285 
 Sofierogatan 4 E 
 212 17 Malmö  E-mail:  styrelsen@svenstorp1.se 

 Hemsida: www.svenstorp1.se 
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