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Lagesrapport och atgards information ang. varme pa Bygatan

Man har ut fort ett utbyte av en varmepump i Hus A saint att man installerade
ett helt nytt styrsystem med nya givare runt om pa Bygatan som skall reglera
varmen i samtliga huskroppar, denna entreprenad utf6rdes av HP r6r och Afry

(gamla Angpannef6reningen) och blev klar under september manad efter att
styrelsen bestallt detta forra aret.

Nasta steg efter installationen var att man skulle kalibrera in allting och sedan

driftsatta det och i samband med detta sa identifierade vara Fastighetstekniker
att allt inte riktigt ar som det ska med fl6dena ut i husen saint att injusteringar i
radiatorer har manipulerats da vi fick valdigt manga samtal om brist pa varme i

olika delar av omradet.

Denna manipulation visar sig ganska omfattande och grundar i att man under
arens lopp bytt radiatorer och termostater saint justerat fl6den i stammarna
utan att haft kannedom om att det paverkar samtliga boenden da alla husen
betjanas av samma varmeslinga. Tar man och ger mer varme till en bostad sa
far nagon annan mindre sa vissa har haft en inne temperaturer upp mot 24-26

grader och andra 18-19 vilket inte ar skaligt.

Vi jobbar aktivt med att finna olika 16sningar pa detta och ett f6rsta steg ar att
reng6ra varmevaxlarna och fa bort belaggningar som sitter fast bl.a. i dessa
felaktiga installationer och detta jobb kommer starta upp omgaende. Detta
forsta arbete kommer att paga tills man uppnar 6nskat resultat i fl6den och
f6rhoppningen ar att vi kan plana ut varmen under sasongen innan man fysiskt
maste ga igenom alla bostader for att sakerstalla att man har ratt termostat
saint radiator. Detta arbete kommer med de f6rutsattningar som rader i
Stockholm (beroende pa hur mild/kall vinter) ta hela nasta ar men det betyder
inte att nagon kommer sta utan varme.

Viktigt att alla har en f6rstaelse for situationen och att detta inte ar nagot som
kommer 16sa sig snabbt saint att det ar av yttersta vikt att man verkligen h6r av
sig till oss innan man pab6rjar renoveringar och ombyggnationer av sin bostad

da en sadan har stor atgard endast skall beh6va g6ras med 25-30 ars intervaller
da de ar bade kostsam saint langdragen innan man hittar ratt med alla fl6den
och injusteringar.

Information om hur arbetet kommer finnas 16pande pa Bygatans hemsida.
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Varmen i din bostad

Alla upplever varmen i lagenheterna olika.  En del fryser, en del tycker det ar for varmt. Ar elementen
kalla, ja da kan man frysa aven om det ar +20°C i bostaden. Hjarnspoke? nja kanske?

SDelar dot nagon roll eaentliqen om elementen i laqenheten ar kalla om man har ratt
temDeratur inne?
Nej det ar ett tecken pa att elementens termostater fungerar. Det vasentliga ar aft rumstemperaturen
ar den ratta.

Vilken temDeratur skall man ha i lagenheten?

Enligt Folkhalsomyndigheten sa ar rekommenderad temperatur 20-22 Grader varmt men da det ar
flera faktorer som styr innetemperaturen sa den laglisa temperaturen com skall hallas 18 grader. Har
man en medieinsk akomma com kraver hngre varme far man i sam fad titta pa onskad atgard.

Om man uDDlever aft det ar kallt i laaenheten?
Da ar det onskvart att man sjaiv mater temperaturen i lagenheten innan felanmalan gors, gama flera
ggr och into bara en enskild dag. For att mata en korrekt temperatur i ett rum ska man placera
termometem mitt i rummet pa ca 140 cm hojd. Ifall dom matta temperaturen ar Lagre an riktvardena sa
maste man titta pa atgarder.

Nar satter Varrneverket iaana varmen i husen?
Manga tror att det fungerar com forr, aft vid ett visst datum satts varmen pa.  Men idag sker detta med
automatik oberoende av datum.  Nar det blir kallt ute gar varmen pa automatiskt. Ju kallare det ar ute
desto varmare vatten skickas ut till elementen.

Varf6r ar elementen kalla ibland?
Pa elementet sitter en termostatventil som kanner av temperaturen i lagenheten.  Nar termostaten
kanner av att det ar over +21,5°C i rummet, sfanger den av vattenflodet igenom elementet. Efter ett
tag sa svalnar elementet till samma temperatur com det ar i rummet. Det ar darfdr com man ibland kan
uppleva aft elementet ar kallt. Nar sedan temperaturen i rummet sjunker under +21,5°C, sa oppnar
termostaten igen och elementet blir varmt. Pa sa satt haller man en jamn temperatur inne.

Viktigt aft tanka pa ar att m6blera raft. Dot vill saga att man into staller soffor, hyllor in.in. fatt
intill elementet sa aft varmen hindras fran att spridas ut i rummet. I|ocka gardiner son hanger
framfor termostaten paverkar dess funktion sa aft den stinger av for tidigt.

Jag har en miter Da f6nsterbanken och son visar +16 °C innetemDeratur. Vad ar fel?
Aft placeras termometem mot en yttervagg eller t.ex. i ett fonster blir temperaturen missvisande,
eftersom kalla vaggar och fonster haller en ragre temperatur an rummet i Ovrigt. For att mata korrekt
temperatur i ett rum ska man pfacera termometem mitt i rummet och pa 140 cm hojd

Jag uDDlever att temDeraturen siunker Da natten. stammer det?
Temperaturen pa varmesystemet sanks into pa natten men eftersom fampor, TV mm stangs av sa kan
temperaturen sjunka nagot.

Beh6ver man lufta elementen i laaenheten?
Endast om det ar nedvandigt. Aider pa huset och aven nar man har utfort olika rorarbeten pa varmen i
fastidheten kan detta fora med sig luff till elementen i lagenhetema. Luften hamnar da oftast i
elementen i lagenhetema langst upp i huset. Det som kan uppsta ar ett bubblande oljud i elementen
eller att det inte cirkulerar tilIfredsstallande


