
Efter stambytet har det uppstått obalans i ventilationssystemen i samtliga hus, vissa av er 
har mindre luftcirkulation än tidigare och andra har för mycket. 

Husen ni bor i har en centralt placerad utsugsfläkt på vinden som skapar luftcirkulation. 

De ventiler som finns på innerväggar (främst i badrum och kök och även i en del andra 
rum) suger ut luft och kan justeras genom att man vrider på den inre runda delen.

Utsugsventil:

Vi önskar er hjälp med att göra en första grovinställning av systemet , dagtid en 
helg tex:

Var vänlig och gör följande för varje rum med en rund utsugsventil:
- Börja med att öppna upp valfritt fönster så att lägenheten garanterat har tillräckligt med 
  luft in. 
- Sätt handen över, och känn om ni känner ett sug, det bör höras lite skillnad när handen 
  sitter för och när den inte gör det i luftsuget.
- Om ni inte hör något och inte känner något sug, vrid den inre delen så att ni öppnar för 

flödet tills ni kan höra att det låter lite luftsug och känner ett drag. Ställ in det så att ni inte 
hör något sugljud utan handen för.

- Om det hörs från ventilationen utan att handen är för, vrid den inre delen så ni stänger till, 
fortsätt tills det är så tyst som möjligt. För er som bor överst och närmast fläkten kan det 

Ventilation



innebära lite mer ljud trots att ni vridit ventilen till nästan stängt läge (den är aldrig helt 
stängd) men det är en fysikalisk omöjlighet att det inte blir mest drag närmast fläkten.

Eftersom fläkten är placerad på vinden så är principen att ventilerna bör stå inställda så att 
det är en liten öppning om ni bör högt i husen, och större efterhand tills man kommer till 
bottenvåningen.

Efter att ni gjort grundinställningen sköter ni regleringen med hjälp av inluften: dvs fönster 
och ventiler i de yttre väggarna som justeras efter årstid och mängden luft ni önskar få in i 
respektive rum. 

Det kan finnas olika ventiler i de yttre väggarna beroende på lägenhet men de har oftast 
någon form av reglering, på de som är standard sitter ett reglage på den nedre delen, 
kanske dags att kontrollera filtret i dem om ni inte har någon luft in från dem?

Om ni inte har en rund ventli som är justerbar, v.v. meddela styrelsen med ett mail eller via 
kontaktsidan på www.krageholm3.se 
(vanliga brev till vår brevlåda fungerar fortfarande om det är ert val)
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