
 

Äntligen är våren här och solen har börjat titta fram. 

Under våren skiftar temperaturen mycket och husets 

klimatsystem får svårt att kompensera den hastiga 

temperaturförändringen. Detta kan medföra att det 

ibland känns för varmt eller för kallt. Vi har därför tagit 

fram några generella tips om hur du själv kan förbättra 

inneklimatet som vi gärna vill dela med oss av. Eftersom 

varje lokal är unik kanske inte alla tips passar för just er.

VÅRTIPS FÖR KONTORET

KOLLA ELEMENTETS TERMOSTAT

Drog ni kanske upp termostaten under 
vintern? Det kan hända att elementets 
termostat är för hög för våren. Kolla 
läget på termostaten, ju högre siffra  
desto varmare temperatur.

KOLLA GIVAREN 

Rumstermostaten eller givaren kan vilse-
ledas om den har värme eller kyla riktad 
mot sig, exempelvis en spotlight.  Se efter 
så att rumstermostaten eller givaren inte 
är påverkad av värme eller kyla.

STÄNG AV ELEKTRONIK SOM INTE  
BEHÖVS 

Släck lamporna om det är soligt ute och 
inget extra ljus behövs och stäng av dator 
och skärm när du går för dagen. Då bidrar 
du både till ett svalare kontor och också 
ett miljövänligare kontor.

DRA FÖR PERSIENNERNA

Persienner kan användas både för att  
isolera från kyla och för att hålla kontoret 
svalt. Om det är varmt ute så kan du med 
fördel dra för eventuella persienner,  
markiser eller gardiner innan solen hinner 
värma upp lokalen i onödan. Helst redan 
på kvällen om det är morgonsol in i lokalen. 
Sol som lyser rakt in motsvarar ett helt 
element i värmeeffekt. Om det är kallt så 

isolerar persienner bra, så du kan spara 
energi och få en varmare morgon genom 
att dra ner dem innan du går hem från 
jobbet.

TÄCK INTE FÖR ELEMENT OCH  
VENTILATION  

Det är viktigt att värmen från elementen 
och luften från ventilationen kan sprida sig 
som den ska för att hålla rätt temperatur i 
lokalen. Ha inte möbler, gardiner, papper 
eller andra föremål framför element, ven-
tilationsventiler eller på fönsterbänkar 
med ventilationsgaller. Det kan hindra den 
kalla luften att sprida sig i lokalen.

TA MED DEN DÄR EXTRA TRÖJAN

Tänk på att kontoret ibland håller lägre 
temperatur jämfört med den som råder ut-
anför fönstret. Därför kan det vara bra att 
ha en extra tröja hängandes på kontoret.

TREVLIG VÅR 
ÖNSKAR VASAKRONAN

I vår app ”Lagom varmt” kan du läsa  
om, och testa, vad som påverkar din upp-
levelse av inomhusklimatet. Ladda ner 
den från App Store eller Google Play.


