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Bästa medlem,  

 

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, sammanfattar och 

skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera beroende på vad som händer osv. Vi 

delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-postadress. Namnet ”Nyhetsbrev” kanske inte är helt 

relevant eftersom all information vi vill förmedla inte kan klassas som nyhet. Men vi tycker det är bra att ha ett 

samlingsnamn och en nummerserie som underlättar om vi vill titta tillbaka och relatera till innehållet osv. 

 

Problem med värmedistributionen 
  

Vi har bekymmer med fördelningen av värmen i några av våra medlemmars 
lägenheter. Vi vill med detta extra Nyhetsbrev informera om det aktuella läget. 
 
Vi har nu fått resultatet av den undersökning som gjordes för några dagar sedan. 
Tyvärr konstaterades avgörande defekter i ett flertal injusteringsventiler som skall 
fördela varmvattnet till samtliga radiatorer i respektive lägenhet. 
 
Kvalitéten på de befintliga s k injusteringsventilerna är dock ytterst tveksam. De 
borde fungera i minst 25 år!  
 
Styrelsen har nu begärt offert på utbyte av samtliga ventiler som till antalet är 50–60 
totalt och som är placerade i bottenplan i våra 6 byggnader. Vid ett utbyte blir det 
också nödvändigt att göra en kontroll av alla radiatorer och en ny injustering av 
dessa. 
 
Styrelsen sammanträder den 6/12 och skall då ta ställning till ärendet. Blir beslutet att 
genomföra byte av ventilerna sker detta en byggnad i taget. Varje byggnad beräknas 
ta 1 dag i anspråk.  
 
Vi har efter uppgradering av våra värmecentraler en mycket effektiv värmeproduktion 
som även fick beröm av Vattenfall vid en inspektion för en kort tid sedan. 
 
Denna investering får inte belastas med en undermålig distribution till våra radiatorer. 
 
Vi återkommer med information under hand. 
Frågor kan givetvis ställas till: styrelsen@brfkvarnberget.com 
 
Hälsningar 
Styrelsen  
 

http://www.brfkvarnberget.com/
mailto:styrelsen@brfkvarnberget.com
mailto:styrelsen@brfkvarnberget.com

