INFORMASJON TIL ALLE BEBOERE

Montering av stillas for rehabilitering av fasadene er planlagt
å begynne i uke 44 (siste uke i oktober).
Selve arbeidet på fasadene er planlagt med oppstart den 4.
november.
På gavl-vegger vil rehabiliteringen bli utført med lift. Det vil i
den forbindelse bli tatt hensyn til trafikk morgen og
ettermiddag. Midt på dagen kan det til tider oppstå litt
ventetid – hvilket styret regner med at alle vil vise forståelse
for!

Barn og stillaser: Det blir tatt høyde for å sikre stillasene for
barn, men alle foreldre bes sikre seg at barna vet at det er
STRENGT FORBUDT! å klatre i stillasene.

Med vennlig hilsen
Styret
Solhellinga 1 Borettslag

Snu arket

LUFTING AV RADIATOR

Det er viktig å minne alle beboere på at man skal lufte radiatorene sine. Luft i
systemet fører til at varmen overføres dårligere, radiatorene kjennes kaldere, og
misforstås ofte med at det er noe galt med anlegget. Lufting er derfor gunstig
både for beboerne og for styret som slipper å få klager.
Før du kontakter styret for manglende varme er det viktig at alle radiatorene i
leiligheten er luftet.

Du kan mistenke at radiatoren har luft i seg hvis den varmer ujevnt, eller
den støyer. En del av radiatoren kan føles kald. Avlufting kan skje med ulike
typer verktøy, avhengig av hvordan lufteskruen ser ut.
1. Finn først ut hvor lufteskruen er plassert. Oftest sitter den på toppen av
radiatoren, i venstre eller høyre hjørne, på motsatt side av termostaten.
2. Se hvilke verktøy du trenger for å vri på lufteskruen. En avluftningsnøkkel
kan se forskjellig ut, men vanligvis har den en firkantet skrumekanisme. Sjekk
hva du har! Ta ev. bilde som du kan vise hvis du skal ut å kjøpe.
3. Sett en beholder under ventilen. (vri ventilen så hullet vender ned) Dekk gjerne
rundt med filler eller avispapir.
4. Åpne lufteskruen veldig sakte og forsiktig, med hjelp av avluftingsnøkkelen.
Åpne bare så mye at luften begynner å sive ut av radiatoren. Hvis du åpner den
helt, vil vannet renne ut. Når vannet begynner å komme ut av radiatoren, kan du
skru ventilen igjen.
5. Radiatoren din er nå luftet og klar! Bra jobbet!
Noen ganger kan det være en viss treghet i systemet. Hvis du ikke får varme
radiatorer etter lufting, så skru opp ALLE radiatorene i leiligheten og la det stå
på fullt i 24 timer. Hvis dette ikke hjelper, så send en e-post til
styret: solhellinga1@gmail.com

Samme tekst ligger under RADIATOR på hjemmesiden www.solhellinga.com
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