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 Håll jämn temperatur i din lägenhet 
På hösten och våren, innan utomhustemperaturen har stabiliserats och det  
fortfarande kan skilja mycket mellan dag- och nattemperatur, har systemen ibland 
svårt att hänga med i skiftningarna, därför är det bra att nu under hösten vänta med 
att göra en felanmälan. SKB håller normalt 20-21 grader i lägenheterna. 

Tips för en jämnare värme 
 Ställ upp vredet på max om du har termostat på elementen i din lägenhet. 

Termostaten reglerar värmen automatiskt. När rumstemperatur uppnått de 20 
grader som det ska vara slår termostaten av. Det innebär att elementen känns kalla. 
När det blir under 20 grader slår termostaten på igen. 

 Ställ aldrig möbler eller häng gardiner framför elementen. 
 Luften måste cirkulera vid elementen för att kunna skapa en bra och jämn värme i 

rummet. 

Om du upplever att det är kallt i din lägenhet 
1. Börja med att mäta temperaturen i lägenheten. Mät mitt i rummet. 
2. Visar termometern på under 20 grader, gör en felanmälan via Mina sidor på 

www.skb.org eller via telefon 08-704 60 00 och meddela hur många grader 
termometern angav. 

   
Information från SKB 

 
 Två gånger per höst tar vi upp löven. Vi blåser 

löven till gräsmattan där vi klipper ner dem 
med gräsklipparen och då blir det bra gödning 
till gräsmattan. Lite får vi dock lägga i säckar 
och frakta bort då gräsmattan är lite för liten. 

 I skrivande stund har vi inte bestämt om vi låter 
utemöblerna står kvar ute under vintern. 

 Under hösten kommer vi plantera ut 
höstblommor. 
 

 
 

Lite smått och gott 
Fredagen 5 november stänger 

SKB kl 12 då det är alla helgons 
dag lördag 6 november 

 
Testa din brandvarnare så den 

verkligen fungerar. 
 

Resultatet på årets 
hyresgästenkät kommer under 

hösten. 
 

      
  Vänliga hälsningar 
SKBs förvaltningsavdelning 


