
Vårtips 
för kontoret!

Under våren skiftar temperaturen mycket och husets klimat-
system får svårt att kompensera den hastiga temperaturför-
ändringen. Detta kan medföra att det ibland kan kännas för 
varmt eller för kallt.

Du kan själv förbättra inneklimatet

- Ändra termostaterna för element, rumsgivare etc
- Släck lamporna om det är soligt ute och inget extra ljus behövs.
- Dra gärna för persienner innan solen kommer in i lokalen
- Ha inte möbler, gardiner etc framför element eller 
 ventilationsventiler



Temperatur centrala Göteborg, 1 april - 2 april 2013
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Kanske skulle tagit 
mössa ändå...

06.55 12.35 17.45

Åh vad härligt... Onödigt med tjocka 
jackan idag...



Sommartips 
för kontoret!

Högsommarvärme utanför fönstren, träden i full grönska 
och blommor som doftar. Det är sommar! Snart 
kanske också semester. Men innan dess, några veckor 
på kontoret. Här kommer våra sommartips för att du 
ska ha det så behagligt som möjligt på kontoret under 
tiden fram till semestern. 



Högsommarvärmen kan 
komma plötsligt — ha koll 
på din kylmaskin 

Vasakronan förser sina kontor med 

kyla. Dessutom kan ditt kontor ha en 

extra kylmaskin som ditt företag har 

avtalat om separat med en annan 

leverantör. Det kan vara klokt att se 

över den redan under våren. Kolla 

särskilt filter och dammsug den or-

dentligt. En ren kylmaskin har mycket 

större effekt än en dammig. Passa 

även på att ta en titt på hur avtalet 

med din kylleverantör ser ut så att du 

vet vad som gäller. Högsommarvär-

men brukar komma plötsligt… och 

dessutom samtidigt till alla andra som 

också vill ha extra kyla.

Rumsregulatorn — den där 
ratten på väggen som gör att 
det blir kallare. Funkar den? 

Det gör den allt som oftast. Men vi är 

otåliga. När det är för varmt vill vi att 

det ska bli kallare på en gång. Vårt 

bästa tips är att dra ned på rums-

regulatorn lite lagom. Om du drar 

ner den i botten kommer du inte att 

märka någon skillnad direkt, men 

efter någon timma kommer det att 

kännas för kallt. Och då drar kanske 

någon annan upp den till max. Det 

bästa är att dra ned den lite lagom… 

och vänta. För det tar en stund 

innan det ger effekt.

Håll fönstren stängda

Visst är det frestande att öppna 

fönstren när det känns varmt inne. 

Vårt råd är ändå att undvika det. 

Oftast är det varmare ute än inne, 

och när vi öppnar fönstren så går 

kylsystemen för intet. Naturligtvis är 

det ok att vädra kortare stunder om 

det känns bra.  

Ta med den där extra tröjan

På morgonen när solen skiner och 

man känner att sommaren verkligen 

är i full blom så är det frestande 

att ta på sig kortärmat och kanske 

också kjol eller kortbyxor. Och så 

kommer man till kontoret och… 

fryser! Det är klart att vi ska ha de 

där somriga kläderna om vi vill, men 

tänk på att kontoret ibland håller en 

lägre temperatur jämfört med den 

högsommarvärme som råder utanför 

fönstren. Därför kan det vara bra 

att ha en extra tröja hängandes på 

kontoret som man kan krypa in i om 

det känns svalt. 



Hösttips 
för kontoret!

Brrr. Redan nu känns det att hösten är i full gång och 
vintern på intågande. Temperaturen utanför fönst-
ret faller och det känns kyligare både inomhus och 
utomhus. För skapa en behaglig temperatur och ett 
trivsamt klimat på kontoret under denna tid så har vi 
tagit fram några enkla tips som vi passar på att dela 
med oss av. 



Kolla elementets termostat. 
1 betyder kallt

Under sommaren kanske det var 
någon som drog ner på elemen-
ten? Kolla så att de är påvridna 
och fungerar.  Kolla även läget 
på termostaten. Står den på 
1 betyder det att det troligtvis 
är ganska kallt på kontoret. 
Ju högre siffra desto varmare 
temperatur. Tänk på att när du 
vridit om termostaten så tar det 
ett tag innan du känner effekt. 
Ibland kan det ta tills nästa dag 
innan värmen kommer igång på 
riktigt. 

Kolla givaren 

Se efter så att rumstermostaten el-
ler givaren inte är påverkad av vär-
me eller kyla som till exempel spot-
lights som är riktade mot givare.

Möblera rätt

Var står skrivborden? Arbetsplat-
ser nära fönster kan lätt drabbas 
av kallras, så flytta gärna ut 
skrivbordet cirka 50 centime-
ter så blir det genast mycket 
skönare. 

Hur ser det ut vid elementen?

Element och fönsterapparater 
behöver stå luftigt för att kunna 
värma rummen effektivt. Tänk på 
att inte täcka för ventiler i föns-
terbrädor eller ställa saker fram-
för element.

Dra ner persiennerna

Även hösten kan bjuda på dagar 
med mycket solinstrålning. Det 
är en värme som sällan är långva-
rig. Fäll ned persiennerna så att 
inte termostaten anpassar sig ef-
ter den varmare, men kortvariga, 
temperaturen. Du kan också dra 
ned dem innan du går hem från 
jobbet. De isolerar bra, så då kan 
du både spara energi och får en 
varmare morgon dagen efter.

Kom ihåg den där extra 
tröjan 

Tog du på dig en extra tröja när 
du gick till jobbet? Låt den gärna 
hänga kvar på kontoret. Ibland 
tar det tid innan alla system 
kommer igång, till exempel efter 
en helg. Då kan det vara bra att 
ha en tröja att krypa in i. 



Vintertips 
för kontoret!

Brrr. Redan nu känns det att vintern är på gång. 
Temperaturen utanför fönstret faller och det känns 
kyligare både inomhus och utomhus. För att skapa en 
behaglig temperatur och ett trivsamt klimat på kontoret 
under denna tid så har vi tagit fram några enkla tips 
som vi passar på att dela med oss av. 



Kolla att alla termostater är påvridna på element 
och fönsterapparater 

Under sommaren kanske det var någon som drog ner på elementen? 
Kolla så att alla termostater på element och fönsterapparater är 
påvridna och fungerar. Det finns mekaniska termostater på element 
och/eller elektroniska rumstermostater på vägg eller i tak.

Visste du att persienner faktiskt isolerar mot kyla?  

Fäll ned dem innan du går hem från jobbet på vintern så spar du 
energi och får en varmare morgonstund dagen efter.

Satsa på ett gäng gröna växter för en skönare innelu%  

Inneluften är torrare på vintern. Det beror på att kall luft inte kan bära 
lika mycket fukt som varm luft. När den kalla uteluften kommer in 
och värms upp blir den torrare än varm luft på sommaren, då uteluf-
ten innehåller mer fukt. Ju varmare det är inne desto torrare känns 
luften. Gröna växter på arbetsplatsen hjälper till att fukta luften.

Hur ser det ut vid element och fönsterapparater? 

Element och fönsterapparater behöver stå luftigt för att kunna värma 
rummen effektivt. Tänk på att inte täcka för ventiler i fönsterbrädor 
eller ställa saker framför element.

Möblera rätt!

Var står skrivbordet? Närmre än en meter från ett fönster är det inte 
behagligt att ha sin arbetsplats med tanke på solinstrålning, kyla från 
fönster och luftrörelser vid element och fönsterapparater.

Kom ihåg den där extra tröjan 

Tog du på dig en extra tröja när du gick till jobbet? Låt den gärna 
hänga kvar på kontoret. Ibland tar det tid innan alla system kommer 
igång, till exempel efter en helg. Då kan det vara bra att ha en tröja 
att krypa in i. 


