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Mask-Nytt 
Information BRF Masken 

 

Legionella 
Som alla vet har vi haft legionella i vårt varmvattensystem. Systemet rensades kemiskt i våras 
och sedan har vi gått igenom vår VVC (VarmVattenCirkulation) som gör att varmvattnet 
kommer fortare i kranen även om ingen brukat varmvatten på ett tag. Vi har lagt till VVC på 
ställen där det funnits brister samt gjort en ytterligare test nu i november och alla resultaten visar 
att det inte finns legionella längre i systemet.  

För den som inte vet är det anmälningsplikt för Legionella, vilket betyder att om det uppdagas 
legionellainfektion måste läkarna meddela Folkhälsomyndigheten, som i sin tur tar kontakt med 
fastighetsägaren där personen med legionella bor och ålägger ägaren att sanera samt testa.   

Renoveringar 
Inga företag skall arbeta på helgerna förutom vid akuta fel som vattenläckor etc. Att sätta upp en 
tavla etc själv är OK men bara mellan 10 till 18 under helgen. Arbeten ska ske vardagar 08-20. 

Om inglasning av balkonger. 
Om ni vill beställa inglasning av balkongen hör av er till Sakkes på tel 020-1204010. 

Bygglovet finns på hemsidan. 

På dubbelbalkonger kommer den existerande mellanväggen bytas ut och betalas av den som 
glasar in. Om bara den ene av två glasar in får hen stå för hela kostnaden. 

Meddela gärna styrelsen när ni glasat in eller dragit ut el på balkongen. 

Gamla piskrum 
De gamla piskrummen skall asbestsaneras därför att de ska göras om till gym respektive 
mekverkstad enligt tidigare stämmobeslut och därför kommer bokningstavlorna Bohusgatan 37 
respektive 41 att flyttas till utanför respektive tvättstuga. På Bohusgatan 41 måste den egna 
bokbytarhyllan också bort från piskrummet snarast. 

Utomhusmöbler 
Utomhusmöblerna kommer lämnas kvar under vintern då de behövs under Coronatider. 

 
Styrelsen önskar alla  

EN GOD JUL trots Corona och  
Ett Gott Nytt År 2021 utan Corona 


