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Informasjon
fra styret i
Akersbakken 39
styret@a39.no

Kjære A39-boer,
Huset vårt har et såkalt undertrykks-ventilasjonssystem som kun trekker luft ut av leiligheten,
systemet mater ikke frisk luft inn.
Dette systemet krever at alle beboerne har åpne lufteluker tilsvarende det volumet luft som suges ut av
leilighetene. Hvis denne tilgangen på luft utenfra er for liten, vil luft trekkes inn fra andre steder, f.eks
gjennom utette vinduer, eller fra det avtrekkspunktet som har svakest avtrekk (bod, bad eller kjøkken).
Resultatet er at du vil kunne få inn luft (og lukt) som kommer fra andre leiligheter.
Åpne lufteluker er nødvendig for å holde systemet i balanse for alle. Spesielt om
vinteren er det viktig at man holder lufteluker tilstrekkelig åpne, selvom dette fører til
økte fyringsutgifter. Frisk luft motvirker kondens og gir oss et sunnere inneklima!
Systemet vårt krever altså følgende for å fungere ihh til spesifikasjonene:
• Lufteluker må være åpne slik at frisk luft slipper inn i leiligheten
• Lufteluker må støvsuges fra tid til annen slik at nettingen holdes åpen
• Filteret på kjøkkenventilatoren må holdes rent
Elektrisk kjøkkenventilator eller baderomsvifte er ikke tillatt
For å bedre avtrekket har enkelte montert elektriske vifter med aktiv utsuging – dette flytter
problemet over til naboen og tillates ikke ihh til vedtektene for sameiet. Vi ber om forståelse for at vi
fra tid til annen vil gjennomføre kontroller for å sjekke at det ikke er installert slike.
Kontakt Styret hvis du trenger informasjon om å bytte til forskriftsmessig kjøkkenventilator.
Bruk av peis
1. åpne spjeldet (sort håndtaket settes i vertikal posisjon)
2. starte peisvifte på venstre side, settes på fullt (lytt til viften, max lyd)
3. åpne ventiler på hver side av peisen, nede ved gulvet + eventuelt vindu i opptenningsfasen
4. tilførsel av luft og elektrisk vifte kan reguleres ned når du har fått trekk i peisen og det brenner stabilt.

Med vennlig hilsen fra styret i A39
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PS se baksiden av arket for bilde av filter til kjøkkenventilator!

