Byte av ventilationsfilter
Hej,
För en tid sedan fick du i din brevlåda en lapp med möjlighet att i samband med det
kommande bytet av ventilationsfilter lägga till en summa för att på så sätt köpa ett
finfilter(allergifilter).
Oavsett om du gjorde det valet eller ej så har vi kommit fram till den punkt där det är dags för
alla att byta ventilationsfilter. Våra ventilationsfilter är placerade under ett antal av era
fönster i en liten avlång vit box(låda).
Bytet görs mycket enkelt genom att lätta på ”locket” på boxen genom att lossa på en liten
hake på vardera kortsidan. Öppna boxen och ta ut det gamla filtret och placera därefter det
nya filtret på plats i boxen varefter locket återigen stängs igen.
Anledningen till att vi nu byter filter är dels för att smutsiga filter påverkar luftkvaliteten inne i
era lägenheter, men också i stor omfattning även påverkar den övriga ventilationen i din
lägenhet.
Det innebär således att igensatta filter ger dålig inomhusluft, men också väsentligt försämrar
draget i ventilationskåpan över spisen. För att på detta enkla sätt förbättra luftkvalitet och
ventilation i din lägenhet så hoppas nu Styrelsen att du säkrar ett byte av ventilationsfilter i
just din lägenhet. Skulle någon av er få problem med att byta filter så hoppas vi att det kan
finnas en hjälpsam granne eller släkting nära till hands att hjälpa till.
I dessa pandemi tider så hade vi tänkt att dela ut era filter utomhus vid grillplatsen enligt
följande schema:
Port 57, 59, 61, 63: Lördag 20/3 kl 16-17

Port 65, 67, 69, 71: Söndag 21/3 kl 16-17
Extra tillfälle för alla portar: Lördag 27/3 kl 16-17
Det enda ni behöver ha med er när ni hämtar era nya filter är ert lägenhetsnummer + att ni
räknat samman hur många vita boxar ni har så att ni därmed vet hur många filter ni är i
behov av. Eventuella frågor kan sändas till följande adress: fastighet@brfviken1.se
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