Värme
Värmesystemen och ventilationen ska skapa ett inomhusklimat där du trivs.
Temperaturen i din lägenhet bör alltid vara minst 20 grader. För att få rätt
värme i lägenheten måste både elementen och ventilationen fungera. Termostaten är elementets ”hjärna”; den mäter hur varmt det är i rummet och
hur mycket värme elementet ska ge. Kom ihåg att elementet kan vara kallt
även om det är 20 grader i rummet.
Om du vill mäta rumstemperaturen: skaffa en bra termometer och sätt den
mitt på en innervägg.
Täck inte för elementet med gardiner. Placera inte lampor, tv, stereo och
liknande värmealstrande föremål nära elementets termostat. Ställ inte soffor
eller fåtöljer framför elementet.
Om du har bokhyllor – ställ dem gärna mot ytterväggarna, men lämna lite
utrymme bakom. Mattor på golven gör rummen varmare. Tänk på att ställa
soffor, fåtöljer och sängar en bit in från ytterväggen.

Termostat
Lampor, hushållsapparater, solljus och människor ger extra värme i lägenheten; den kan vi ta vara på. Därför har vi monterat termostatventiler på de
flesta värmeelement. Termostaten känner av temperaturen i lägenheten och
reglerar automatiskt flödet av varmt vatten i elementen. När temperaturen
inomhus stiger på grund av värmetillskott minskar termostatventilen automatiskt värmen i elementen. Om värmetillskottet är mycket stort blir elementen
helt kalla och det är helt i sin ordning.
Elementen är vanligtvis varmare upptill än nedtill. För att få en jämn
värme måste luften kunna cirkulera runt elementen. Se därför till att inte
täcka för elementen med möbler eller tjocka gardiner.

Luftning av element
HA TILLUFTSVENTILERNA
ÖPPNA

Är elementet kallt och temperaturen i din lägenhet under 20 grader? Då kan
det ha kommit luft i elementet. Luften gör att det varma vattnet i elementet
inte kan cirkulera. Med hjälp av en elementnyckel går det enkelt att släppa ut
luften och då cirkulerar det varma vattnet fritt och hela elementet blir varmt.
Bor du i ett hus som är byggt tidigare än 1950 ska du kontakta din bovärd,
via Kundcenter 0771-318 318, som gärna hjälper dig med det.

Ventilation
Genom tilluftsventilerna kommer frisk luft in i lägenheten. Vanliga typer
är tallriksventiler, vädringsluckor och springventiler. Tilluftsventiler som är
placerade upp i taket, på fönster eller bakom elementen är fast inställda och
får inte ändras eller täppas igen. Då hamnar ventilationssystemet i obalans
och lägenheten blir kall.
Genom frånluftsventilerna försvinner den begagnade luften ut ur lägenheten. Det finns olika typer av frånluftsventiler. De är vanligtvis placerade
i badrum och kök. Du kan kontrollera att ventilationen fungerar genom att
hålla en bit tunt papper, till exempel ett toalettpapper, över frånluftsventilen.
Om papperet sitter kvar av kraften från utsuget fungerar ventilationen i din
lägenhet bra.
Gör det till en vana att rengöra ventilerna med jämna mellanrum, dock
minst två gånger om året. Torka av dem utvändigt med ljummet vatten och
ett milt rengöringsmedel, men ändra inte inställningarna.

Vädring
Det mest effektiva sättet att få bort förorenad luft och fukt i lägenheten är att
vädra. Men låt inte balkongdörrar och fönster stå på glänt länge. Vädra istället
snabbt och effektivt med tvärdrag i fem minuter. Vid snabb vädring byts
luften ut och lägenheten hinner inte kylas ner. Vill du vädra ut os efter matlagning? Öppna då fönstret i ett intilliggande rum. Då kommer fräsch luft in
i köket och matoset sugs effektivt ut genom spisfläkten och övriga köksventiler.
Vädra aldrig ur lägenheten genom att öppna dörren till trapphuset.

Radonmätning
Vi på Svenska Bostäder har mätt radonvärdet i alla våra fastigheter. Självklart gör
vi en insats i alla lägenheter med för höga värden. Kontakta din bovärd via Kundcenter 0771-318 318 om du vill veta vilka värden vi mätt upp i din fastighet.

Badrumsfukt
Att det ofta är vått och fuktigt i ett badrum är naturligt. Men för att undvika
att det blir fuktskador i badrummet är det viktigt med bra ventilation. Det
enklaste sättet är att låta badrumsdörren stå öppen. Gör det gärna till en vana
att lämna dörren öppen när ingen använder badrummet. Kontakta din bovärd
via Kundcenter 0771-318 318 om du tycker att badrummet luktar illa eller
verkar onormalt fuktigt.

Avlopp
Stopp i avloppet är ett vanligt fel. Du kan lätt fixa felet med hjälp av en vaskrensare – en sugkåpa av gummi. Vaskrensare kan du köpa i varuhus eller
järn- och färgaffärer. Ett knep är att samtidigt hålla för öppningen som sitter
nedanför kranen, det så kallade översvämningsskyddet eller avrinningshålet.
Det ökar trycket i avloppet och gör rensningen effektivare. Se gärna separat
blad med tips på hur du ska göra.
Det finns många sätt att slippa stopp i avloppet i köket. Kasta inte kaffesump och teblad i diskhon. Spola heller inte ner bomullstoppar, blöjor, bindor,
pappershanddukar eller kattsand i toaletten. Släng istället sådant avfall bland
soporna. Gör det också till en vana att ta bort hår och annat som fastnat i
silen i badkaret, handfatet och diskhon, men undvik att använda kemikaliska
lösningsmedel. Försök alltid först att rensa om du får stopp i avloppet. Först
därefter bör du kontakta din bovärd.

HÅLL
FUKTEN
BORTA

Droppande kran och rinnande toalett
Har du en vattenkran som står och droppar? Eller en toalett som står och rinner?
Då är det viktigt att du omedelbart anmäler felet till din bovärd via Kundcenter
0771-318 318 eller via svenskabostader.se. Det är viktigt att vi snabbt får fixa
det så att inte en allvarlig vattenskada uppstår. Tänk på att en vattenkran som
står och droppar under ett år fyller 120 badkar!

Golvbrunnen
Golvbrunnen i ditt badrum ska tömmas och rengöras med jämna mellanrum.
Se gärna separat blad med tips på hur du ska göra.

Fukt och mögel
Var uppmärksam på fukt och mögel. Det är extra viktigt att hålla rent på
ställen där luften har svårt att cirkulera. Ett exempel är bakom badkaret, där
det lätt samlas smuts som binder fukt.

