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Platsbesök Miljöbyggnadscertifiering 
 - Behov av åtkomst till samtliga lägenheter 3–4 mars 
 

Hej, 

Er byggnad certifieras just nu enligt Miljöbyggnad Silver. Under två dagar den 3 och 4 mars kl 
09:00 – 16:30 behöver vi samt någon från styrelsen för Brf Björken därför få tillgång till 
samtliga lägenheter, så att konsulter från Bengt Dahlgren samt underkonsulter kan utföra 
kontrollerna nedan. 
 
Planen är att börja i Hus 1 den 3/3 och gå nedifrån och upp i byggnaden. Antagligen hinner vi 
med Hus 2 på eftermiddagen. Hus 3 planeras till den 4/3, men om vi blir klara tidigare i Hus 1 
och 2 kan vi redan komma att besöka Hus 3 den 3/3 på eftermiddagen. 
 
Om ni inte har möjlighet att vara hemma 3 och 4 mars, ställ lägenhetens ytterdörr i serviceläge 
alternativt kom överens om nyckel med en granne som är hemma dessa dagar. 
 
Syftet med platsbesöket är att undersöka och kontrollera nedanstående punkter, som utgör 
underlag till den pågående Miljöbyggnadscertifiering.  

- Legionella 
Mätning av kall- och varmvattentemperaturer i en lgh per plan i respektive hus. Syftet 
är att säkerställa att det inte föreligger någon risk för legionella. 
 

- Fukt 
Fuktinventering av fuktsakkunnig, som syftar till att undersöka ev fuktskador och 
riskkonstruktioner. Behöver komma in i samtliga lägenheter. 
 

- Ljud 
I samband med den ursprungliga certifieringen gjordes det en ljudmätning, som visade 
goda resultat. Vid platsbesöket görs ett kompletterande lyssningstest för att säkerställa 
bibehållna ljudnivåer. Behöver göras i 20 % av atemp i respektive byggnad, alltså i ca 
6–7 lägenheter beroende på storlek. 
 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar på platsbesöket.  
 

Med vänliga hälsningar, 

Gerda Ingelhag, Bengt Dahlgren 
Gerda.ingelhag@bengtdahlgren.se 
031 792 27 24 

För frågor som berör fukten kontakta: 
Fredrik Norblad, Monomeet 
0766-450 894 


