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Ventilationen 
 
Åtgärderna för att rätta till de 
anmärkningar som förening-
en fick vid den sista obligato-
riska ventilationskontrollen 
(OVK) blev inte klara under 
2013 som det var tänkt. Ar-
betena med justeringarna som 
påbörjades av Driftia gick 
trögt, en av orsakerna till 
detta var enligt dem att de 
befintliga friskluftventilerna 
inte gav tillräckligt med luft.  
 
För att komma vidare med 
åtgärderna beslöt styrelsen att 
göra en upphandling för ven-
tilationsåtgärderna. Vi tog 
hjälp av en konsult på SBC 
(Sveriges Bostadsrättscent-
rum AB) för att skriva för-
frågningsunderlag. I höstas 
gick vi ut med detta, och i 
januari skrev vi kontrakt med 
Aircano som är ett företag 
med lång erfarenhet av vår 
typ av ventilation. De kom-
mer att påbörja åtgärderna i 
mitten av mars, och bli klara 
under våren.  
 
Tanken är nu att Aircano 
skall kunna ta ett samlat 
grepp på alla delar av venti-
lationssystemet.  
 
Sannolikt kommer de flesta 
friskluftventilerna i fönster-
bågarna bytas ut till manuellt 
reglerbara varianter eftersom 
de befintliga, som skall vara 
självreglerande beroende på 

temperaturen, efter tjugo år 
inte verkar fungera riktigt; en 
del har fastnat i öppet läge, 
andra i stängt. Vidare kom-
mer kanalerna att rensas, och 
frånluftsventilerna i kök och 
badrum kommer att bytas till 
låsbara kontrollventiler där 
äldre varianter av tallriksven-
tiler sitter. Tallriksventilerna 
är från tiden då husen hade 
självdragssystem, och är inte 
optimala för det mekaniska 
ventilationssystem som in-
fördes 1993.  
 
Takfläktarna har sedan de 
installerades till stor del bytts 
ut. Om man efter justering-
arna skulle besväras av buller 
kan dessa behöva bytas eller 
justeras ytterligare.  
 
En optimerad nivå på venti-
lationen är viktig; för höga 
flöden sänker temperaturen, 
för låga flöden påverkar 
bland annat radonvärdena 
negativt. Styrelsen har därför 
valt att satsa på dessa åtgär-
der med förhoppningen att få 
den bästa möjliga justeringen 
av vår ventilation. 
 
 
 
Höjning av månadsavgiften 
 
För att kompensera för all-
männa utgiftsökningar har 
styrelsen beslutat att höja 
månadsavgiften med 2,5 % 
från 1 april i år.  
 

Vitvaruspecialisten 
 
Brf Stockholmshus nr 4 är 
registrerad som kund hos 
Vitvaruspecialisten på 
Hammarby fabriksväg 25. 
De ger rabatt till dig, som är 
medlem i Brf Stockholmshus 
nr 4, när du handlar där. 
Kontaktpersoner är          
Johan Anderberg eller  
Magnus Eriksson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var allt för denna gång! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                             Styrelsens Arbetsfördelning 
 

• Ordförande: Arne Strömberg: E-post arne.stromberg@gmail.com Tel: 070-552 80 35.      
Allmänna frågor, parkeringsplatser, överlåtelser mm.  
 

• Kassör: Marianne Skogfeldt: E-post e21marianneskogfeldt@hotmail.se Tel: 070-527 53 31 
Bemanning av Expeditionen (Tisdagar jämna veckor mellan 18:00-19:00) samt fakturor, post-
hantering och nyckelhantering: 

 
• Ledamot: Lennart Gustavsson: E-post lennart.hammarby@gmail.com Tel 070 395 18 15 

Utemiljö, juridiska frågor 
 

• Ledamot: Lars Mellin: E-post lars.mellin@telia.com Telefon: 08 686 01 75 
Övernattningsrum  

 
• Ledamot: Olve Hellström: E-post olve98@gmail.com Telefon: 070 341 65 40 

Sekreterare 
 

• Suppleant: Eva Runvald: evarunvald@hotmail.com  
 

• Suppleant: Stefan Petersen: spe@ciellt.se  
Frågor om felanmälningar, fastighetsfrågor (tillsammans med Arne Strömberg) 

 
 

• Eller skriv till den allmänna styrelsemejlen om du är osäker på vem som kan besvara 
din fråga: brfstockholmshusnr4@gmail.com. 

 
Nyckel till grovsoprum:  
 
Kontakta Arne Strömberg, Lennart Gustavsson eller Olve Hellström 
 
Fastum kundsupport vid uteblivna inbetalningsavier: 018- 56 32 40 
 
Kontaktpersoner hobbyrum: 
 
Erik Verrier 0733-17 53 19, Anders Ekstrand 0768 -64 41 49 
 
 


