
Så reglerar du termostaterna på dina element 
 
Värmen i din och alla andra lägenheter i föreningen styrs centralt. Om du försöker höja 
eller sänka din inomhustemperatur genom att vrida på termostaterna på dina element 
kan det därför även påverka temperatur och ventilation för dina grannar. 
 
Den svåraste perioden att få jämn värme är när det är runt 0-gradigt eller när det 
pendlar mellan plus- och minusgrader. Här kommer därför tre punkter för så bra 
inomhustemperatur som möjligt: 
 
1. Utgå alltid från termostatens läge 3 
Ha som grundinställning att termostaterna på dina element alltid står på 3, som är 
maxtemperatur. Det är extra viktigt nu när vi går mot en kallare säsong. 
 
2. Justera försiktigt i små steg 
Om du tycker att det är för varmt i något rum och vill sänka temperaturen – gör det med 
försiktighet. Vrid termostaten från 3 halva vägen till 2, se den gröna pilen nedan. Vänta 
sedan ett dygn och kontrollera om det blivit svalare i rummet.  
Vill du efter ett dygn ha ännu svalare, vrid termostaten ytterligare ett halvt steg, ned  
till 2. Poängen är att inte vrida från högt till lågt i ett steg utan det bör ske successivt.  
 
3. Vrid aldrig förbi snöflingan på termostaten 
Viktigt: Vrid aldrig termostaten förbi snöflingan och ned till strecket, se den överkorsade 
blå pilen nedan. Det riskerar att störa temperaturregleringen i hela din lägenhet. 
 

 
 
 
Termostaterna reagerar på hur du möblerar 
Termostaterna reagerar om du till exempel öppnar ett fönster eller möblerar så att du 
ställer något för elementet. Öppnar du fönstret kommer termostaten höja värmen i din 
lägenhet. Och om du till exempel ställer en soffa eller har tunga gardiner framför 
elementen kommer termostaten sänka värmen, eftersom cirkulationen blir sämre och 
varm luft då stannar vid elementen. 



 
Felanmälan 
Behöver du felanmäla något ska du vända dig till Fasteko. Innan du felanmäler, 
kontrollera först följande: 
 
1. Se till att du inte har stora möbler eller tunga gardiner framför dina element. 
 
2. Försök att mäta temperaturen i det eller de rum som felanmälan gäller, så att du kan 
meddela temperaturen till Fasteko.  
 
Använd till exempel en digital termometer för matlagning och häng upp den eller håll i 
den i brösthöjd mitt i det aktuella rummet under några minuter.  Mät gärna en gång på 
morgonen och en gång på eftermiddagen. Se till att fönster och dörrar är stängda när du 
utför mätningen. 
 
3. Meddela sedan den temperatur du mätt upp vid felanmälan när du kontaktar 
Fasteko. Du når Fasteko via felanmälningsformuläret på hemsidan eller på 
info@fasteko.se. Kom ihåg att ange ett telefonnummer där Fasteko kan nå dig. 
 
Vill du meddela styrelsen att du upplever att det generellt är för varmt eller för kallt i din 
lägenhet, mejla till styrelsen@soderberga.se. 
 
 
 
 
 
 


