
BEHAGLIG TEMPERATUR! 
Temperaturen i lägenheten regleras automatiskt från värmecentralen i ditt hus och med hjälp av 

termostaterna (vreden) som sitter på värmeelementen i lägenheten. Det är kylan utomhus som bestämmer 
när värmen sätts igång. Det är inte ett visst datum som styr detta. Vår målsättning är att du som hyresgäst ska 

ha en behaglig temperatur på ca 20°C. 

MÖBLERA RÄTT!  
För att värmen ska fungera på bästa 
sätt är det viktigt att inte placera 
soffor, hyllor eller liknande möbler 
direkt framför elementen. Det behövs 
minst 20 cm fri yta framför ett element 
för att det ska fungera rätt.  
Även tjocka gardiner som täcker 
termostaterna kan minska elementens 
värmefunktion. 

 

MÄTA 
TEMPERATUREN! 
 
En termometer placeras bäst mitt 
emellan golv och tak på en vägg som 
inte är yttervägg. Om termometern är 
placerad mot en yttervägg eller i ett 
fönster blir den uppmätta 
temperaturen missvisande.  Om du är 
osäker på temperaturen, eller inte har 
en termometer hjälper vi dig 
naturligtvis.  Kontrollera även att du 
har vridit upp termostatvredet till 
högsta värdet. 

DRA NER 
RULLGARDIN 
 
Värme kan dels läcka ut genom 
fönsterkarmar och dels försvinna 
genom fönsterglas, som inte kan 
hålla värmen lika bra som en 
isolerad vägg. Därför är det bra att 
dra ner rullgardiner och persienner 
på natten när det är kallt ute. 

KONSTIGA 
LJUD? 
 
Ett element behöver normalt inte 
tappas på luft. Detta kan ändå 
behövas ifall du hör ett bubblande 
oljud i elementet. Känns elementet 
kallt kan det vara ett tecken på att 
termostaten på elementet för tillfället 
har stängts av. Detta beror på att 
vattenflödet stängs av när önskad 
rumstemperatur har uppnåtts. När 
temperaturen sedan sjunker öppnar 
termostaten igen för flödet. På så 
sätt säkras en jämn temperatur och 
ett bra inomhusklimat 

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP, KONTAKTA OSS 
VIA MAIL, TELEFON eller SGS HEMSIDA ”MINA SIDOR”. 
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