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Värmen i våra lägenheter:

Uppvärmningen av våra lägenheter ska ge en inomhustemperatur på minst 21,5 grader en
meter upp från golvet och en meter från yttervägg. Om du inte får den temperaturen i din
lägenhet, ta kontakt med Bredablick, vår förvaltare.

Husens värmesystem:

Vi har frånluftsventilation i våra hus vilket innebär att friskluft kommer in genom
springventiler ovanför vissa fönster samt genom fönster och fönsterbågar. Ventilerna i kök
och badrum suger friskluften från fönstren genom lägenheten. Hastigheten på
ventilationsluften regleras av fläktar på taken. Springventillösningen medger inte att vi ställer
soffor framför radiatorerna, inte heller täckande långa gardiner eller finmaskiga
elementskydd. Om vi gör det riskerar vi att temperaturen sjunker ett par grader.

Radiatorerna i våra lägenheter är av en äldre typ. De levererar dock fortfarande den
värmenivå som är tänkt. Någon gång under de närmaste åren kan det vara dags att byta ut
elementen, men endast om ekonomin tillåter.

Under 2020 installerades en temperatur- och luftfuktighetssensor i lägenheterna. Med hjälp
av dessa kan vårt uppvärmningssystem automatisk justera och kalibrera vår uppvärmning.
På så sätt kan vi över tiden effektivisera vår uppvärmning, både så att den sker jämnare i
husen men också kostar och belastar miljön mindre. Systemet justerar dock inte per specifik
lägenhet utan över husen generellt.

Uppvärmningen är vattenburen, och får sin värme från Stockholms Fjärrvärmenät genom 5
undercentraler i våra hus. Styrsystemet vi använder baserar uppvärmningen av vattnet på
variabler som nuvarande utomhustemperatur, solinstrålning, vind och kommande
väderprognos. Det gör att temperaturen i elementen under till exempel höst och vår varierar
under dagen. På sen natt/tidig morgon så värmer systemet husen för att under förmiddagen
sänka vattentemperaturen igen, då utetemperatur och solinstrålning räcker under dagen. På
så sätt kan vi ha en jämn temperatur i husen till lägsta energiförbrukning.

Vad är ditt ansvar och vad är föreningens ansvar?

Kallläckage från fönster och dörrar ska åtgärdas av dig som är medlem. Fastighetsskötaren
kan hjälpa till med detta mot en kostnad. Om läckagen beror på förhållanden som föreningen
ska åtgärda gör föreningen det. Se bilaga Ansvarsfördelning i Infofoldern. Om
element/radiator är trasig byter föreningen ut detta.

De radiatorer (element) vi har behöver ibland luftas, t.ex. efter sommaren eller om det skett
underhåll på värmesystemet. Det görs lätt själv med en luftningsnyckel. Har du inte en
sådan kan du få en av vår förvaltares personal.



Om du har upplever det kallt och har en lägre temperatur än 21,5 grader
(mätt en meter upp från golvet och en meter från yttervägg):

Felanmäl detta till Bredablick. Då kontrolleras vilken temperatur och vilken luftfuktighet din
sensor visar. Vårt system kan inte reglera värmen i bara en lägenhet utan detta sker centralt.
Om de temperaturhöjande åtgärder som görs inte räcker enligt dig som medlem, ta åter
kontakt med Bredablick. Vi försöker då lösa problemet tillsammans med den expertis vi har
till vårt förfogande. Det förutsätter emellertid att vi har data som underlag från en
temperaturgivare. Om mätningen visar onormalt låg temperatur som inte sammanfaller med
temperaturen i närliggande lägenheter kan en manuell mätning genomföras gällande
temperaturen samt om du har värmeläckage runt fönster dörrar och fotlister. Man mäter
också in- och utgående värme i dina element samt luftar dessa om det behövs.


