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Beskrivning av värmesystemet Brf Kantarellen  
Värmesystemet reglerar värmen i lägenheten med hjälp av termostater som känner av när lägenheten behöver 

värme eller har tillräckligt med värme.  

Under dom varma månaderna då lägenheterna uppfyller 20–21 grader behöver inte systemet leverera ut värme i 

systemet. 

Under dom kalla månaderna då lägenheterna inte klarar av att hålla 20–21 grader så kommer radiatorerna att ge 

ut värme. Dock kan det stängas av tillfälligt även under vintertid om systemet känner av att lägenheten 

upprätthåller rätt temperatur det vill säga 20-21 grader.  

Säkerställ alltid att ni har rätt temperatur i er lägenhet innan ni gör en felanmälan eller tar till någon typ av åtgärd. 

När ni mäter temperaturen är det viktigt att ni står i mitten av ett rum samt ca 1 meter från golv.  

Vanliga frågor: 

 

”Jag upplever det kallt i lägenheten och elementen är iskalla, vad gör jag?”  

Svar: Säkerställ er temperatur i lägenhet som skall ligga på 20–21 grader. Detta gör ni genom att 

mäta i mitten av ett rum ca 1 meter från golv. Är temperaturen rätt så kommer elementen att vara kalla 

och allt är som det ska.  

 

”Det var mycket varmare innan ni bytte värmesystemet, jag har aldrig haft det så 

kallt”  

Svar: Tidigare har ni på Brf Kantarellen haft ett öppet flöde med värme ut i radiatorerna. Med det nya 

systemet regleras flödet av värme utefter er lägenhets temperatur i samband med vilken årstid det är.  

 

”Alla element fungerar och är varma men inte i köket”  

Svar: Säkerställ er temperatur i lägenhet som skall ligga på 20–21 grader. Detta gör ni genom att 

mäta i mitten av ett rum ca 1 meter från golv. I vissa fall kan det vara så att köket får tillräckligt med 

värme från resten av lägenheten vilket gör så att systemet väljer att inte ge ut värme i kökets radiator.  

 


