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Filterbyte lördag den 17 september 2022 
 
På uppdrag av Bostadsrättsföreningens styrelse kommer vi att installera nya tilluftsfilter som sitter 
bakom elementen i era rum. 
  
Det kommer två arbetslag som ska arbeta parallellt enligt följande plan: 
Kl 09.00   Lag 1: Salagatan 13 Uppifrån och ner 
Kl 09.00   Lag 2: Avestagatan 12 Uppifrån och ner 
Kl 09.40   Lag 1: Salagatan 15 Uppifrån och ner 
Kl 09.40   Lag 2: Avestagatan 10 Uppifrån och ner 
Kl 10.20   Lag 1: Salagatan 17 Uppifrån och ner 
Kl 10.20   Lag 2: Avestagatan 14 Uppifrån och ner 
Kl 11.00   Lag 1: Salagatan 19 Uppifrån och ner 
Kl 11.00   Lag 2: Avestagatan 16 Uppifrån och ner 
Kl 11.40   Lag 1: Salagatan 21 Uppifrån och ner 
Kl 11.40   Lag 2: Salagatan 23 Uppifrån och ner 
 
Tiderna är ungefärliga! Filterbytet tar max. 3-4 timmar i hela föreningen. Vi börjar uppifrån i husen.  
Ett lag består av fyra/fem ungdomar i vita arbetskläder som kommer in i lägenheterna och byter era 
filter på några minuter. 
 
                     Flytta på sköra objekt som kan hindra oss från att komma åt respektive element. Vi 
behöver 1m arbetsutrymme kring varje element och fönsterbänk ska vara fri från objekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla våra flerlagersfilter är tillverkade helt och hållet i Sverige. Filtren består av ett grovfilter G4 och ett 
finfilter F7, tillverkat av ett filtermedia som rekommenderas av Astma & Allergiförbundet i Sverige. 
 
Som tillägg kan varje bostadsrättsinnehavare köpa till: 
Kolfilter 
Kolfiter neutralisera lukter och odörer som kommer utifrån (till exempel från matlagning, rökande 
grannar eller avgaslukt). Dessa innehåller aktivt kol som kemiskt reagerar med doftmolekyler och 
neutraliserar dem, vilket effektivt hindrar oönskade dofter från att komma in i lägenheten. Kolfiltret har 
en livslängd på ca 6-12 månader och sätts in tillsammans med vanliga filtret. Filtren kostar 120:-/st 
inkl. moms. 
 
Köksfläktsfilter 
Vi erbjuder köksfläktsfilter i rostfritt stål vilka minimerar risken för spisbrand, en vanlig orsak till bränder 
i lägenheter. Filtren har lång livstid och bör med fördel diskas med jämna mellanrum för maximal 
funktion och livslängd. Filtren kostar 350:- / 540:- (med korg) inkl. moms.  
 
Säg till filterbytarna så får ni kolfilter/ köksfläktsfilter installerade med detsamma. Ni betalar med kort 
eller swish. 

Eftersom ni har serviceläge på låsen, som 
tillåter styrelsen att komma in om ni inte kan 
vara hemma, ber vi er sätta låset i serviceläget 
så ordnar vi filterbytet. En styrelseledamot går 
med varje lag. Serviceläget når man genom att 
låsa dörren utifrån och sedan ta ut nyckeln i 
läge ’kl. 10’ – se bild bredvid. 
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