
Här följer en uppdatering av läget kring olika aktiviteter med vår ventilation 
 
Detta är gjort: 

 
I huset 

 Samtliga filter bytta i hela beståndet. 

 Alla indikatorvätskor påfyllda och kontrollerade. 

 Alla otätheter och läckande muffar lagade eller utbytta i hela beståndet. 

 Komplettering av vattenlås i samtliga aggregat där dessa saknades eller var trasiga. 

 Diverse tryckjusteringar utförda av firman Bengt Dahlgren. 
 

Hos the Elephant och i deras utrymmen 

 Ventilation i deras förråd i trapphuset är installerad, detta säkerställer luftombyte och 
att gammal luft ventileras ut genom fasad. 

 Dörren från köket ut i trapphuset, Linnégatan 70, är plomberad och medför att man 
inte kan gå där längre. Det eliminerar smuts och fett på golvet. 

 Golvet i trapphuset på Linnégatan 70 är ”nollställt” vilket innebär att det är 
Industristädat inklusive fogrengöring. 

 Ägaren har installerat fler kylar i lokalen vilket gör att de inte skall behöva gå till 
förrådet i trapphuset och hämta så ofta. 

 Ett omklädningsutrymme är skapat i restaurangen så att de inte behöver gå till 
förrådet i trapphuset för att hämta kläder. 

 För att minimera ljud av stolar är städningen flyttad från kväll till morgon. 

 Stolarna har fått möbeltassar. 

 Samtliga leveranser kommer att ske genom deras dörr mot Olivedalsgatan 8 och i 
vissa fall vidare genom entrén via gården. Det innebär att det skr ingen leverans 
genom Linnégatan 70 efter önskemål från de boende.Porten mot gatan ska inte 
lämans öppen/obevakad 

 Ägaren lovar att all personal kommer att få denna information. 

 Undertak i restaurangkök har kompletterats och satts igen. 

 Tak i kök rengjorts. 

 Rengöring samt komplettering av don i restaurang, kök och diskrum. 

 Undertak i diskutrymme återställs så att inga hål finns. 

 Håltagning mellan diskrum och kök sätts igen. 

 Genomföringar i väggar och tak tätats. 

 Informerat om att filter skall rengöras varje dag. 
 
Detta kvarstår: 

 Rensa och rengöra hela ventilationssystemet på Linnégatan och Olivedalsgatan 
(arbetet är under upphandling). 

 En ny fettavkiljare för the Elephant kommer att installeras. (Installeras i juni). Därefter 
är det meningsfullt att åtgärda golvet utanför. 

 Montera Sirrusspjäll i samtliga lägenheter på Linnegatan 70 vilket säkerställer att 
inget övertryck kan bildas även om medlemmar installerar för starka fläktar. (arbetet 
är under upphandling och genomförs efter att systemet är rengjort). 

 Brandtätning av kanaler. (Görs efter rengöring) 

 Provtryckning av systemet. (Görs efter rengöring) 
 
 
 

http://www.torfors.se/portfolio-item/sirrus-kfs-125/

