
Värmesystemet under vinterhalvåret 
 

 
 
Vi är nu på väg in i vinterhalvåret och då blir inomhustemperaturen allt viktigare. Har vi för kallt eller för varmt? 
Värmeanläggningen, som servar alla våra fyra hus, är dimensionerad för att klara en inomhustemperatur på 
21°C vid – 18°C ute, men den klarar att hålla varmt vid ännu lägre utomhustemperaturer om det skulle 
behövas.  
 
Innetemperaturen 21°C är den temperatur som de flesta hyresvärdar styr mot, bland annat HSB. 
Boverket och Hyresgästföreningen, rekommenderar minimum 20 – 23 °C och aldrig lägre än 18°C. 
Socialstyrelsen varnar också för att temperaturer över 22 – 23 °C kan orsaka huvudvärk och illamående 
samtidigt som luften blir torr och irriterar andningsvägarna. 
 
Därför har vi valt att styra vårt värmesystem mot 21°C, vilket innebär att inomhustemperaturen i våra bostäder 
ligger runt denna temperatur. Detta sker automatiskt genom att temperaturgivarna (termometrarna) som finns 
i samtliga lägenheter i samarbete med givare för utomhustemperaturen styr utgående temperatur på vattnet 
till elementen så att inomhustemperaturen hålls på cirka 21 °C.  
Har du för varmt i din lägenhet så ställ ner termostaten på elementen. 
 
Systemet med givare gör att vi kan kontrollera alla lägenheters innetemperatur elektroniskt och du kan också 
kontrollera din egen med inloggningsuppgifterna som du har fått via email. Det är samma inloggning som för 
elmätaren. Om du inte hittar dina inloggningsuppgifter kan du få nya om du kontaktar Ingvar Persson mail: 
boingvar.persson@icloud.com tel: 070-5912004. 
 
Om du vill kontrollera temperaturen i din lägenhet med en egen termometer bör du först läsa av den mot 
föreningens termometer, den vita dosan som sitter någonstans på en vägg i din lägenhet. Häng termometern 
vid sidan om dosan och logga in på EcoGuards system och jämför temperaturerna. Föreningens mätare är en 
precisionsmätare, och det är den som visar rätt temperatur. 
 
Din egen mätning ska utföras inom ”vistelsezonen” i det rum som du upplever som kallt. Vistelsezon innebär  
1 meter från fönster/yttervägg, 0,6 meter från innervägg och 0,1 - 2 meter över golv.  
 
Om du har orimligt låg temperatur i förhållande till 21 °C, så kontrollera att du inte har möbler eller gardiner 
som täcker elementen och därmed hindrar värmecirkulationen. 
Om så inte är fallet kontaktar du föreningens tekniker, Harro Hinrichsen 070-239 51 51, som undersöker 
problemet.  
 
Och glöm inte att motionera termostatventilerna ett par gånger per år. Vrid dem fram och tillbaks ett par 
gånger så att du är säker på att de inte har fastnat i ett läge! 
 
Styrelsen den 19:e oktober 2020 


