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Samordnad ventilationsrensning i din samfällighet 
 

Boverket rekommenderar att man rensar ventilationen minst vart 5 år. 
Normalt är 3-5 års intervall. Nu kan ta del av en gemensamt erbjudande i 

er samfällighet med 40% rabatt. 
 

Så här bokar du: 
Några dagar efter att du fått den här informationen kommer vi att ringa dig och boka in tid. 
Skulle vi missa dig så går det bra att ni kontaktar oss: 
Ring Mathias och boka tid direkt: 0733-95 34 50 eller 
Skicka meddelande via mail eller sms till mathias@ovkservice.se dygnet runt. 
Ange ditt namn, nummer och adress så hör vi av oss senast nästa vardag. 
 

Detta ingår i priset: 
Rensning av frånluftventilation från kök, wc, badrum, tvättstuga och klädkammare. I detta ingår rengöring av ventilerna, 
mekanisk rensning av kanalerna i hela sin längd samt rengöring av fläkt. Vi rensar även imkanalen från kökskåpan, 
förutsatt att den går att komma åt utan att demontera inredning eller maskiner. 

Priset är 595 kr, efter RUT-avdrag gäller om du bokar i anslutning till det här 

erbjudandet.  (Normalpris 995 kr) 
 
Övrigt vi kan hjälpa er med, ofta direkt på plats: 
-Filterbyte 
-Byte av don/ventiler och packningar 
-Luftflödesmätning och injustering. 
-Fläktbyte 
-Fågelbo i skorstenen. 

Varför ska man ha bra ventilation? 
Ventilationen i byggnader är till för att bortföra föroreningar 
och fukt och samtidigt tillföra frisk luft. Luften inomhus tillförs 
föroreningar från byggnadsmaterial, möbler, ytbeläggningar 
och dessutom från människor och djur. Föroreningarna är i 
många fall skadliga och kan ge upphov till allergi, astma och 
irritation i luftvägarna. Om ventilationssystemet är försmutsat 
försämras luftflödet och med tiden kan det upphöra helt. 
Följderna kan bli fuktskador på byggnaden, dålig lukt samt olika 
sjukdomstillstånd. Har du dessutom värmeåtervinning med 
värmeväxlare så försämras dess effektivitet väsentligt om den 
är försmutsad. En smutsig imkanal från köksfläkten är 
dessutom en brandfara som du ansvarar för.  

 

Frisk luft ger friska barn! 
I den största studien i ämnet, den s.k. Värmlandsstudien, 
valdes 400 barn ut varav hälften helt friska och hälften svårt 
astmatiska eller allergiska. Studien visade att det fanns ett klart 
samband mellan hur bostäder är ventilerade och hur barnen 
mår. En bra ventilation tar inte bort risken för astma eller 
allergi men barn som bor i bra ventilerade bostäder har större 
chans att få vara friska. 
(källa: svenskventilation.se)

 

OVKservice Syd AB har utfört ventilationstjänster till fastighetsbolag,  
bostadsrättsföreningar, kommuner, rederier och villägare sedan 1996. 

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge 
www.ovkservice.se     0733-95 34 50 
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