
  
 Ovädersgatan 14 418 34 Göteborg  

 
Göteborgs Sotningsdistrikt AB informerar! 
Vi har något som spar både tid och pengar åt er! Läs igenom meddelandet nedan och fyll i svarsdelen om 

intresse finns. 

Bäste Fastighetsägare! 

Erbjudande rensning av Spisfläkt/Imkanal 

Efter beslut av Sveriges Riksdag har det tidigare kravet på rensning av imkanaler 

(Spisfläktar/spiskåpor/takfläktar/värmeväxlare med tillhörande kanaler) slopats från och med 2004. 

Vid beslutet har enbart hänsyn tagits till brandskyddsaspekten. Någon hänsyn till att det i många fall 

finns spisfläktar, spiskåpor och värmeväxlare som behöver rengöras för andra behov, såsom 

inomhusmiljö, funktion m.m. har inte beaktats. 

Vi vet idag att en imkanal med någon form av ansluten fläkt blir betydligt mer fettbemängd än en 

imkanal med enbart självdrag. Har du ett ventilationssystem med någon form av fläkt ansluten är 

risken stor att funktionen i det närmaste har upphört när det gått ca 5-6 år. Ett väl underhållet 

ventilationssystem borgar för en god inomhusmiljö som spar dig tid och pengar. 

Rensning av spisfläkt är lönsamt för dig 

Kryssa för lämpligt alternativ för ert behov, så ordnar vi med servicen* efter ert önskemål. Glöm inte 

att underteckna. Sänd talongen tillbaka till oss på Göteborgs Sotningsdistrikt AB, i bifogat portofritt 

svarskuvert. 

Med Vänliga Hälsningar! 

Priser: Kostnad 590kr inkl. moms & efter ROT + Servicebilsavgift 35kr ** 

* Förutsatt att spisfläkt är demonteringsbar och åtkomlig, om ej kan kanalen i regel ändå rensas, vid ej åtkomlighet av fläkt är priset  det 

samma som uppgetts. Rensning sker ej i samband med ordinarie sotning, särskild avisering skickas ut med post  

**Priset justeras årligen enligt konsumentprisindex. Ordinarie pris 990kr inkl. moms & efter ROT + Servicebilsavgift 95kr. (År2019) 

Har ni fler önskemål eller övriga frågor? Var god kontakta oss på 031-361 4000, info@goteborgsot.se 

Klipp här---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fastighetsägaren: ______________________Personnummer ________________Kundnummer:_____ 

Adress:____________________________Telefon:______________ Mail:______________________ 

    Ja, jag vill ha min imkanal/spisfläkt rengjord nu & vart tredje år  

Ja, jag vill ha min imkanal/spisfläkt rengjord nu & vart sjätte år  

 Namnteckning: _______________________________  

 

 



 

  

 

    Till Fastighetsägaren 

 

     


