
Elementskötsel och luftning
Vi har fjärrvärme i vårt hus. I samtliga lägenheter finns en termostat som reglerar värmen i lä-
genheten. Termostaten är inställd på att hålla 18 grader på natten och 23 grader på dagen.
Värmeräkningen är något vi alla betalar tillsammans, och alltså ligger inbakad i din avgift. 
Om du vill bidra till lägre avgift och billigare boendekostnader – tänk då på hur du sköter 
din värme i lägenheten!

Vädring
Etersom termostaten alltid är aktiv är det mycket viktigt att tänka på hur du vädrar vintertid! Om 
du öppnar fönstret medan elementen är på kommer termostaten att känna av kylan och börja gå 
för högtryck, men värmespill och dyra värmeräkningar som följd. (Vilket ju dessutom förtar själ-
va idéen med vädringen.)
Stäng alltså av elementen innan du öppnar fönstren vintertid! 

Luftning av element
En vanlig orsak till dålig värme i ett hus är att elementen inte är luftade. Luft kan komma in i 
värmesystemet av olika anledningar och sedan kan luften fastna i elementen. För full effekt på 
värmen krävs att elementen luftas. Elementen fylls sedan automatiskt med vatten. Luftningen 
utföres enkelt med en luftningsnyckel. Alla lägenheter har en nyckeln som tillhör respektive lä-
genheten. 

För dig som aldrig luftat ett element följer här en liten instruktion:
• Luftningsventilen öppnas genom att vrida nyckeln till vänster. 
• Håll ventilen öppen tills det kommer ut vatten ur den lilla pipen på ventilen. (Håll alltid en 
mugg under pipen.) 
• Ventilen stängs  genom att vrida nyckeln  åt höger.  
• Stäng ordentligt annars kommer det att droppa vatten från elementet. 

OBS!
Var noga med att nyckeln sitter  i  ordentligt innan du vrider om den. Annars kan ventilen 
skadas och detta kan bli mycket kostsamt att reparera. Kom ihåg att aldrig använda våld 
när du öppnar eller stänger ventilen. Om du känner dig osäker fråga någon som vet.
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