
Det är viktigt att under de två första åren inte ”snålköra” med värmen, 
huset innehåller lite kvarvarande byggfukt som måste torkas ut. Detta är 
helt normalt och inget att oroa sig för. Vi har torkat huset så att vi 
uppfyller de krav som behövs för att det inte ska bli några fuktproblem. 
Detta kommer att innebära en något högre uppvärmningskostnad de 
första åren. 

VÄRME. 
 
Brf Gustavslund värms upp med vattenburen fjärrvärme. Temperatur ställs in via 
termostater i bostadsrätten. Observera att värmesystemet har en inbyggd tröghet vilket 
innebär att det kan ta en hel dag för värmen att ställa in sig så det är inte lönt att ändra 
termostaten upp och ner för att påverka tillfälliga önskemål, detta märks tydligast vid stora 
väderomslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOLVVÄRME OVANVÅNING (TILLVAL) 
I badrummet på ovanvåningen finns komfortgolvvärme installerad som gör golvet varmt 
och skönt. Eftersom komfortvärmen drivs av elektricitet så betalas denna via er elräkning. 
Det finns en rumstermostat som styr komfortvärmen. När man hittat en inställning på 
komfortgolvvärmen som man tycker är behaglig behöver man inte göra några fler 
inställningar utan det sköter sig själv. Komfortvärme har en inbyggd tröghet vilket innebär 
att det kan ta en hel dag för värmen att ställa in sig så det är inte lönt att ändra termostaten 
upp och ner för att påverka tillfälliga önskemål, detta märks tydligast vid stora 
väderomslag. 
§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Exempel på rumstermostat 

    

RADIATOR OVANVÅNING 
Lägenheternas ovanvåning värms upp av vattenburen värme via radiatorer. Varje radiator 
kan styras med en termostatventil. Radiatorerna är förinställda för att passa er lägenhet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Termostatventil 
 



 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Radiatorn rengörs bäst med vatten eller en tvållösning, var noga med att inte använda ett 
rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel då detta skadar lacken. Skulle 
originallacken skadas så ska den bättringsmålas med originalbättringslack som finns att 
köpa i VVS fackhandeln. 
 
 

FELSÖKNING AV VÄRMESYSTEMET 
Innan ni felanmäler ett eventuellt värmeproblem så skall ni kontrollera några saker först. 
Systemet är inställt på att leverera 21° i vistelsezonen. Med vistelsezonen menas en meter in 
från omgivande väggar och fönster och ca en meter upp från golvet. Upplever ni att det känns 
kallt i rummet så börja med att mäta temperaturen i vistelsezonen. Det innebär att det kan vara 
kallare utanför vistelsezonen än vad systemet är inställt på att leverera och radiatorerna kan 
kännas kalla. Vid snabba temperaturförändringar utomhus kan systemet ha svårt att hinna med 
och det kan ta någon dag för temperaturen att ställas in. 
 
Några saker ni bör kontrollera är följande. 
 

• Finns det något i vägen för termostaten som en gardin eller soffa så kan detta göra att 
värmen i rummet stängs av? 

• Prova att vrida på termostaten så att den inte har fastnat i ett läge. 
• Är värmestammen (röret från golvet upp till radiatorn) varm eller kall? 

 

Om ni har kontrollerat ovanstående och det ändå inte är blir varmt kontakta felanmälan enligt 
anslag i denna pärm. 

Viktigt! Läs igenom ytterligare information om värmesystemet i dokumentationen 
”skötselanvisningar värme/vatten” under denna flik.  
 

 
 

 

 

 

 



VATTEN. 

Vatten fås från kommunens vattenledningsnät som ansluts till huset. Det sitter en 
avstängningsventil bakom en plåtlucka i er bostadsrätt. Ta reda på var just er 
avstängningsventil sitter ifall ni skulle behöva stänga av vattnet. 

 

BLANDARE 
Blandarna till tvättställ och diskbänk rengörs bäst med en mjuk trasa och en tvållösning, 
använd hushållsättika för att avlägsna kalkfläckar. Skölj efteråt med rent vatten och polera 
med en torr trasa. Använd inga kalklösande eller slipande medel eftersom detta kan skada 
ytskiktet. 

 
Om strålen från blandaren är ojämn kan strålsamlaren behöva rengöras, detta görs genom 
att lossa denna och låta den ligga i ättika över natten. 

 
Om det droppar vatten ur kranen så kan det bero en dålig packning eller tätning. 
Kontrollera så att dessa är hela. 

WC, TVÄTTSTÄLL OCH BADKAR 
WC, tvättställ och badkar har en glaserad yta som gör det lätt att hålla rent. Gör rent ofta 
så uppstår inga rengöringsproblem, använd en fuktig trasa med en mild tvållösning, torka 
rent efteråt med en torr trasa. Använd inga vassa rengöringsredskap som kan skada ytan 
så som stålull eller starka rengöringsmedel som innehåller slipmedel. 

• Droppande kranar och WC stolar bör snarast repareras. 

• Spola endast ner toalettpapper i toaletten. 

 

GOLVBRUNNAR 
Golvbrunnar är oftast självrengörande, men det kan bli stopp om det samlas mycket hår 
eller liknande i brunnen. Kontrollera detta med jämna mellanrum genom att lyfta upp 
vattenlåset ur golvbrunnen. Plocka försiktigt isär silen från vattenlåset och skölj alla delar 
med varmvatten. Montera ihop och fyll vattenlåset med vatten innan den sätts på plats 
igen. Uppstår dålig lukt efter rengöring av golvbrunn beror detta på att vattenlåset inte 
sluter tätt mot golvbrunnen, kontrollera isåfall detta. 

 

VATTENLÅS OCH AVLOPP 
Vattenlås och avlopp som sitter under tvättställ och diskbänk behöver rengöras med jämna 
mellanrum eftersom dessa snabbt blir feta och växer igen. För att undvika onödigt stopp i 
avloppet kastas kaffesump och annat i soporna istället för att spola ner i vasken. Ett 
tecken på att det behöver rengöras är när vattnet inte rinner undan. Titta i silen så att 
botten inte är igentäppt av smuts, är denna ren så sitter stoppet längre ner i systemet.  

 

 



 

 

UNDERHÅLL 
På avloppsröret under tvättställ och diskbänk sitter det  
ett vattenlås, detta ser ut som en krök eller kopp i plast.  
Denna är till för att hindra att dålig lukt tränger upp ur avloppet. 

 

VAD MAN SKA GÖRA VID ETT EVENTUELLT LÄCKAGE 
Tappvattenrören är förlagda i rör med en yttermantel (Rör i Rör) som leder vattnet vidare 
till ett fördelarskåp vid läckage. Då det läckande vattnet kommit till fördelarskåpet leds 
vattnet vidare till ett vattentätt golv i teknikutrymmet. Om man upptäcker att vatten runnit ut 
på golvet i teknikutrymmet bör man kontrollera att fördelarskåpets botten är torrt. Vi 
läckage ska huvudavstängningsventilerna för lägenheten stängas. Kontakta därefter 
fastighetsskötaren. 

 

VATTENUTKASTARE 
På husväggen sitter det en vattenutkastare, för att koppla en vattenslang till denna behövs 
en koppling som passar till utkastarens uttag.  
För att starta vattnet används medföljande vattennyckel. När vattnet stängs av och 
vattenslangen kopplas bort så töms kvarvarande vatten ut ur utkastaren, detta är normalt 
och ska skydda mot isbildning. På insidan av den vägg där vattenutkastaren sitter finns en 
lucka, i denna lucka indikeras eventuellt vattenläckage från vattenutkastaren genom att 
botten av utrymmet blir vått. Öppna luckan med jämna mellanrum för att kontrollera så att 
det är torrt i utrymmet. Vid indikation på vattenläckage, kontakta felanmälan. 

 

 

 

 

Vattenlås 


