Viktigt meddelande om din ventilation!
Grattis till en fin fastighet! Nu har vi varit hos er och gjort rent ventilationen.
Det finns fem enkla regler för att ni ska bibehålla en god ventilation:
1. Rör inte ventilerna i kök, bad/wc. (Frånluft)
Dessa är injusterade för att alla i huset ska ha rätt luftflöden. Har du en spiskåpa i
köket, ändra inte på spjällets inställning ovanför filtret. Om någon i huset ändrar
sin ventil kan alla andras luftflöden påverkas.
Exempel:
3 tr. Andersson tycker att det susar lite för mycket i hennes badrum, så hon skruvar åt ventilen
rejält. Plötsligt tycker 2 tr. Pettersson att det blivit kallt i köket – att det drar mer i hennes
tilluftsventiler, så hon stänger till dessa och passar samtidigt på att strypa ventilen ovanför spisen. 1
tr. Lundström ringer en dag till styrelsen och berättar att det blåser halv storm i badrummet…
Så här funkar det: Fläkten på vinden drar i sig den luftmängd den ska ha. Om Andersson stänger
sin ventil hämtar fläkten dubbelt så mycket luft hos Pettersson. Om Pettersson också stänger tas
den tredubbla mängden hos Lundström osv.

2. Se till att hålla spaltventilerna vid fönstren öppna. (Tilluft)
För att få ut förbrukad inomhusluft genom ventilerna i kök och bad måste man få
in någon luft. Det är därför viktigt för balansen i ventilationssystemet att dessa
ventiler är delvis eller helt öppna.
När det blir varmare ute slipper du det kalla draget som ibland upplevs när dessa är öppna.

3. Se till att tilluftsspjället till eldstaden är stängt när ni inte eldar.
4. Tips om ni känner att matoset inte försvinner.
När ni ska laga mat, stäng dörren till badrum och ev. WC för att förbättra
funktionen i köket. All luft från fönsterventilerna dras då till köket och spiskåpan.
5. Stäng spjället efter att brasan brunnit ut och glöden slocknat helt.
Rökkanalen sväljer oerhört mycket luft vilket leder till obalans i systemet och att
din lägenhet blir onödigt sval.
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