
Ventilation 

Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ut luften från badrum, wc, 
kök och förråd. Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via tilluftsdon i sov- och vardagsrum. Innan luften 
når rummet förvärms den bakom de fällbara radiatorerna. 

Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att "timern" på spiskåpan vrids upp till önskat 
tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte skall 
försämras. 

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Detta innebär att vid låga utetemperaturer 

minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönstren. Eftersom 

luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid 

matlagning i samband med mycket låga utetemperaturer. 

Vädra rätt när du lagar mat 

Öppna inte köksfönstret. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom 
fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs luft och matos ut i resten av 
lägenheten. Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att 
luftcirkulationen runt fläkten störs. 

Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd. Gör du så blir det undertryck i 

köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det 

angränsande rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket. 

Ventilationsspringan som finns i dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in i köket. 

Trapphuset 

Enligt regler för brandsäkerhet i flerbostadshus ska inga lösa föremål som kan vara brandfarliga eller 
hindra utrymning finnas i trapphuset. Detta gäller t ex: barnvagnar, cyklar, leksaker, dörrmattor av 
textil, papper och tidningar.  

Varje medlem ansvarar också för att tidningar inte samlas på hög utanför lägenhetsdörren när man är 
bortrest. 

Stäng av kranar 

Styrelsen uppmanar alla boende att stänga av vattnet till tvätt och diskmaskinen vid längre vistelse på 
annan plats. Avstängningsventil till diskmaskinen finns på kökskranen och till tvättmaskinen på sidan av 
handfatet. Hör gärna av er till styrelsen vid frågor. 

 


