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Uppgraderingen av vårt värmesystem. Modifierad tidsplan. 
(Komplettering till föregående orientering som var med i AgersöNytt oktober 2002). 
 
Som redan meddelats framskrider arbetet med att modernisera vårt värmesystem. Dessvärre 
för oss, men dessbättre för honom, ska vår rörmokare genomgå en handoperation vilket 
förskjuter tidsplanen för rörarbetena med upp till tre veckor.  
 
Hittills har Optimal Energi bytt ventiler i nästan alla lägenheter och den följande 
grovjusteringen påverkas inte av rörmokarens frånvaro. Grovjusteringen tar omkring 15 
minuter per lägenhet och det krävs förstås tillgång till lägenheterna på sedvanligt sätt. Det är 
bostadsrättsinnehavarens ansvar att arbetena inte fördröjs i onödan och det är viktigt att 
nycklar finns tillgängliga enligt ordinarie rutiner. Föreningen kan kräva 
bostadsrättsinnehavaren på ekonomisk kompensation om arbetena fördröjs genom bristande 
medverkan. 
 
Entreprenörens tidplan för grovjusteringen ser nu ut som följer: (kompletterar tidigare utsänd 
tidsplan) 
 
Vecka 48 Ringstedsgatan 42 – 54 

Vecka 49 Ringstedsgatan 16 – 30, samt 3 – 15 och 51 – 63 

Vecka 50 – 51 Ringstedsgatan 21 – 25, 38 – 49 samt 
ventilbyten och grovjustering Ringstedsgatan 33 - 49 

 
Veckorna 47 - 50 sker dessutom inmätning av flöden. 
 
Slutjustering och montering av termostater ( obs på alla element!) planeras som tidigare ske 
under januari och februari 2003. Här är det förstås särskilt viktigt att montörerna kommer åt 
alla element i lägenheterna så att arbetet kan ske så snabbt som möjligt – det kan ju vara kallt 
då! (flytta möbler och underlätta för montörerna att komma åt elementen för montering av 
termostatventiler) Förnyad avisering kommer i brevlådorna! 
 
Vår projektledare är Kurt Hermansson, Ringstedsgatan 4, tel: 070- 547 24 94 och montörerna 
från Optimal Energi brukar finnas anträffbara i anslutning till vår träfflokal eller finns 
tillgängliga på följande mobilnummer som bör användas i första hand om någon boende 
önskar kontakt med montörerna: 
 
- Ulf 0703- 11 50 08 och 
- Mattias  0703- 11 63 10 
 
Nyckelhantering sker enligt rutin genom KFF, som för övrigt inte är inkopplade på arbetena 
med värmesystemet.  
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Hittills har arbetena fått som sideffekt att ett antal brister eller felaktigheter upptäckts i våra 
lägenheter, vilket är en bra sideffekt av arbetena. Vi eftersträvar ju att en bra balans mellan 
värme och ventilation fungerar i våra bostäder. 
 
I något fall har upptäckts att felaktig om- eller tillbyggnad skett i lägenheten. Bland annat 
saknas luddfilter i något fall, där man installerat torktumlare, vilket förstås sätter igen hela 
ventilationssystemet på sikt. Om det i övrigt skulle uppstå stora förändringar i lägenheternas 
värme/ventilationsbalans efter det att termostatstyrningen injusterats, kan det misstänkas att 
luft läcker in på ett okontrollerat sätt och det är av vikt att sådana iakttagelser snarast anmäls 
till KFF på vanligt sätt för åtgärd. 


