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Ta del av vad fläktbytet innebär!

På grund av rådande situation med smittspridning 

av Covid-19 har styrelsen valt att inte hålla ett infor-

mationsmöte där alla medlemmar samlas vid ett till-

fälle. Vi har istället valt att ta fram denna informa-

tionsfolder för att redogöra för vad som är beslutat 

och hur detta rör dig som bostadsrättshavare. Har 

du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta 

HSBs projektledare eller föreningens vicevärd.

Till sist vill styrelsen i Brf Silversmeden på förhand 

tacka dig för ditt överseende och tålamod och vi 

hoppas att arbetena ska gå smidigt med så lite stör-

ningar i föreningen som möjligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för HSB Brf Silversmeden

Bäste bostadsrättshavare
Styrelsen har beslutat att genomföra ett fläktbyte i vår förening. Detta behöver göras eftersom 

fläktarna är sedan husen byggdes och är därmed cirka 35 år gamla. Denna folder innehåller infor-

mation om kommande fläktbyte i våra hus. Vi rekommenderar dig att ta del av informationen 

och vad det innebär för dig som är boende i föreningen. 

NU ÄR DET DAGS 
FÖR FLÄKTBYTE

Bakgrund till fläktbytet 

Föreningen har löpande bytt fläktaggregat allt efter-

som de har gått sönder. Nu vill föreningen byta samt-

liga resterande 66 aggregat samt installera återvinning 

på ventilationen i tvättstugorna. Det är också dags för 

föreningen att genomföra en OVK, vilket kommer att 

göras i samtliga bostäder i föreningen. (OVK = obliga-

torisk ventilationskontroll, som är en kontroll fastig-

hetsägare enligt krav från Boverket måste utföra re-

gelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är 

bra och att ventilationssystemen fungerar som det är 

tänkt.)

Planerade åtgärder: 

• Byte av fläktaggregat i de bostäder som inte redan 

har fått ett nytt aggregat

• OVK genomförs i samtliga bostäder

• Rensning och injustering av samtliga tillufts- och 

frånluftskanaler

• Ombyggnad av ventilation i tvättstugor

Ett projekt i samverkan

Styrelsen har anlitat HSB Nordvästra Skåne för 

projektledningen. HSB har sedan tidigare tecknat 

avsiktsförklaring med ett antal entreprenörer för 

att kunna upphandla entreprenader inom ramen 

för partnering/samverkan. Föreningen har valt att 

nyttja den avsiktsförklaring som HSB har med  

Climat80 som både kommer att projektera och ut-

föra fläktbytet. 

Projektstatus

Arbetena i de bostäder som redan har fått nya aggregat 

under de senaste åren har legat till grund för projek-

tet. Eftersom arbeten redan har utförts i en stor del av 

föreningens bostäder vet man hus köksinredningen ser 

ut och hur ett fläktbyte kan utföras på bästa sätt. Under 

våren utfördes en inventering i de bostäder som berörs 

av kommande fläktbyte. 

Med utgångspunkt i inventeringen har Climat80 däref-

ter tagit fram ett målpris och systemhandlingar som lig-

ger till grund för det avtal som föreningen kommer att 

teckna med entreprenören.
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byt bild

Spiskåpans utseende

Det nya aggregatet är djupare än det gamla och 

kommer inte att kunna täckas av den gamla luckan. 

Det medföljer därför en speciellt anpassad täckplåt 

som monteras utanpå aggregatet.

Som standard levereras Swegon Casa R2 med 

spiskåpa av modell Jazz och täckplåt i vitt utförande. 

Standardkåpan har integrerad LED-belysning som 

är möjlig att ljusreglera. Höjden på fronten är 64 

mm. På spiskåpan finns en pekskärm där belysning 

och motorspjäll regleras. Med denna funktion kan 

du köra fläkten på en högre hastighet för att suga ut 

matos bättre när du lagar mat.

BESKRIVNING 
AV DET NYA FLÄKT-
AGGREGATET

FTX för bättre inomhusklimat

Fläktaggregatet är ett till- och frånluftsaggregat med 

roterande värmeväxlare, även kallat FTX. Det innebär 

att värmeväxlaren tar tillvara energin i inomhusluften. 

Vintertid nyttjas energin för att värma inkommande 

uteluft. Sommartid fungerar det tvärt om, då hjäl-

per det till att sänka temperaturen på inkommande 

uteluft. Växlaren roterar med varierande hastighet 

beroende på inställning och utetemperatur och har 

en högre verkningsgrad än våra befintliga aggregat. 

I aggregatet finns även ett elvärmebatteri. Detta går 

in och värmer tilluften om inte den återvunna från-

luften är tillräckligt varm för att värma tilluften till in-

ställd temperatur vintertid.

Ventilationen i husen

Aggregatet innehåller två fläktar, en för tilluft och 

en för frånluft. Tilluftsfläkten blåser in frisk luft i 

de olika rummen (inklusive klädkammare) via ett 

tilluftsdon. Tilluftsdonet är en ventil som är placerad 

i taket eller i väggen i varje rum. 

Frånluftsfläkten suger istället ut luft från badrum 

och kök via ett frånluftsdon. Frånluftsdonet är en 

ventil som är placerad i taket i badrummet. Idag 

finns inget frånluftsdon i köket, utan det är den 

gamla spiskåpan som fungerar som frånluftsdon.  

I det nya aggregatet är detta frånskilt och ett nytt 

frånluftsdon kommer därför att placeras i inkläd-

naden ovan köksinredningen i köket. 

Forcering vid högre luftfuktighet

Fläktaggregatet har även en funktion som mäter den 

relativa fuktigheten (RF) i frånluften. Om RF över-

stiger ett visst inställt värde, så ökar hastigheten på 

fläkten tills RF åter är normalt. Detta sker exempel-

vis när duschen används för att vädra ut fuktig luft 

snabbare.

Det nya aggregatet är av fabrikat Swegon, modell CASA R2 Smart. Fläktinstallationen består 

av fyra delar; fläktaggregat, spiskåpa, täckplåt och en kontrollpanel (smartpanel).

Spiskåpa som levereras som standard
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Arbeten i de bostäder som berörs av fläktbytet

I de lägenheter som berörs av fläktbytet kommer 

demontering av hela eller delar av inklädnaden ovan 

köksinredningen att ske. Finns det lister mot tak och 

köksinredning demonteras även dessa. Eventuella 

ljusramper och andra elinstallationer som är i vägen 

demonteras av elektriker. Till slut demonteras 

befintligt fläktaggregat och spiskåpa.

Rensning av kanalerna

Parallellt med att montering av det nya aggregatet 

påbörjas, kommer samtliga till- och frånluftskanaler 

att rensas. Tilluftsdon och frånluftsdon dammsugs 

också. Om originaldonen är utbytta till felaktig mo-

dell, eller om de saknas, kommer nya att monteras. 

Montering av fläktaggregat och kontrollpanel

När rengöringen av kanaler och don är klar 

monteras det nya fläktaggregatet med tillhörande 

spiskåpa. Befintliga kanaler kopplas till det nya 

aggregatet. Ett nytt frånluftsdon kommer att 

placeras i inklädnaden ovan köksinredningen.

Kontrollpanelen installeras och placeras på nedersta 

hyllplanet i köksskåpet till höger om fläktaggregatet. 

Därefter sker injustering av det nya aggregatet.

Återmontering

När samtliga installationsarbeten är klara, återmon-

teras de delar av inredningen som tidigare demonte-

rats. Vid återmontering gäller följande: 

• Originalinklädnad ovan köksinredning återmon-

teras med skruvar lika befintliga. Om inklädnaden 

behöver skarvas utförs skarven med plastlist lika 

befintlig. Inga målningsarbeten utförs.

• Originalinklädnad som tapetserats eller behandlats 

på annat sätt återmonteras med skruvar lika befint-

liga. Om ytskiktet skadats vid demonteringen åter-

ställs inklädnaden till originalskick, det vill säga vit-

målad.

• Lister mot tak eller inredning som går att demon-

tera återmonteras. Lister som varit limmade

och ej går att demontera utan skada ersätts ej med 

nya lister.

• Ej originalinklädnad som går att demontera åter-

monteras om det är möjligt och i det skick som den 

är efter demontering.

• Ej originalinklädnad som ej går att demontera 

utan åverkan ersätts ej med ny inklädnad.

• Elektriska installationer som demonterats åter-

monteras av elektriker om installationen är fack-

mässigt utförd och enligt gällande bestämmelser. 

Om inte så är fallet lämnas installationen utan  

åtgärd. 

Har du redan fått ditt fläktaggregat utbytt?
I så fall kommer endast en OVK att genomföras i din 

bostad. I samband med detta rensas kanalerna för 

till- och frånluft och ventilationsdonen i din bostad 

rengörs. 

Arbeten i tvättstugorna

I föreningen finns två tvättstugor som idag är 

installerade med separata till- och frånluftsfläktar, 

som saknar värmeåtervinning. Dessa fläktar kommer 

att demonteras och ersättas med nya FTX-aggregat 

av fabrikat Swegon Casa Smart R5. Denna typ av 

aggregat återvinner energin precis som de fläktar 

som installeras i bostäderna och bidrar till att minska 

både energiförbrukning och miljöpåverkan. 

Tvättstugorna kommer att vara avstängda och 

ej bokningsbara under den tid arbeten utförs 

där. Arbetet är planerat att ta cirka en vecka per 

tvättstuga och påbörjas preliminärt i vecka 35 i den 

ena tvättstugan. Arbeten i den andra tvättstugan 

påbörjas först när den första har färdigställts. På så 

sätt är alltid en tvättstuga i drift.

SÅ PÅVERKAS DU SOM 
BOENDE
Fläktbytet och övriga ventilationsarbeten kommer att påbörjas med start i september 2021. Beräknad 

total tidsåtgång för projektet är cirka 13 veckor. Arbetet i varje lägenhet kommer att pågå i ungefär en 

dag per lägenhet. I god tid innan arbetena påbörjas kommer föreningen att dela ut ett formulär där du 

som bostadsrättshavare anger hur tillgängligheten till din bostad ska lösas. Climat80 kommer sedan att 

dela ut information senast en vecka innan arbetena påbörjas i din bostad. 
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VAD DU MÅSTE GÖRA
Det är bostadsrättshavarens ansvar att nedanstående punkter är åtgärdade innan arbetena ska utföras 
samt att tillgänglighet till bostaden finns under de tider som entreprenören meddelat att arbetena ska ut-
föras. Observera att eventuella kostnader för väntetider för entreprenören som uppkommer på grund av 
att boende inte uppfyllt nedanstående kommer att debiteras bostadsrättshavaren.  
 
Nedan gäller för dig som ska få ett nytt fläktaggregat:

• Plocka undan lösa föremål; såsom mattor och möbler, i gångväg mellan hall och kök.

• Köksskåpen närmast till vänster och närmast till höger om fläktaggregatet ska vara helt tömda.  

• I övriga köksskåp ska översta hyllplanet vara helt tömt.

• Spiskåpan ska vara tömd på eventuella saker. 

• Hela bänkytan under aggregatet ska vara tömd.

• Samtliga till- och frånluftsdon i alla utrymmen ska vara lättåtkomliga (gäller även i klädkammaren).  

Möbler som kan vara i vägen ska vara flyttade så att åtkomst med trappstege kan ske. 

Nedan gäller för dig som redan har fått ditt fläktaggregat utbytt:

• Samtliga till- och frånluftsdon i alla utrymmen ska vara lättåtkomliga (gäller även i klädkammaren).  

Möbler som kan vara i vägen ska vara flyttade så att åtkomst med trappstege kan ske. 

DINA VALMÖJLIGHETER

Som standard levereras Swegon Casa R2 med spiskåpa av modell 

Jazz och täckplåt i vitt utförande. Standardkåpan har integrerad 

LED-belysning som är möjlig att ljusreglera. Höjden på fronten 

är 64 mm. På spiskåpan finns en pekskärm där belysning och 

motorspjäll regleras. Med denna funktion kan du köra fläkten på 

en högre hastighet för att suga ut matos bättre när du lagar mat.

Du kan välja mellan fyra olika sorters spiskåpor till ditt kök. Kostnaden för byte till andra fläktmodeller 
än standard bekostas av dig som bostadsrättshavare och faktureras ut av föreningen via din 
avgiftsavi. 

1

2

3

4

Som tillval kan du välja spiskåpa av modell Jazz och täckplåt i 

rostfritt utförande. Denna spiskåpa medför en tillkommande 

kostnad om 3 401 kr ink moms.

Önskar du en mer slimmad fläktmodell kan du välja spiskåpa av 

modell Dance. Denna spiskåpa bygger endast 45 mm på höjden,  

har en modern stilren design och en plan undersida som är lätt 

att rengöra. Belysningen är integrerad av typ LED. Belysning och 

ventilation regleras via panelen på spiskåpans framsida. Dance i vitt 

utförande med vit täckplåt medför en tillkommande kostnad om  

8 228 kr ink moms. 

Du kan också välja den slimmade fläktmodellen Dance i rostfritt 

utförande med rostfri täckplåt till en kostnad av 10 249 kr ink 

moms. 
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UNDERHÅLL AV 
FLÄKT OCH SPISKÅPA

dörren till höger om köksfläkten. 

I fläktaggregatet finns två filter som ska bytas en 

gång per år. Filterbytet kommer att utföras av en 

entreprenör som föreningen anlitar. Fettfiltret i 

spiskåpan ska däremot vid behov rengöras av dig 

som är bostadsrättshavare. Detta gör du lättast  

genom att diska det i diskmaskin.

Inställningarna för fläkten görs via en kontroll- 

panel som kommer att placeras i köksskåpet till  

höger om fläkten. De allra flesta inställningar görs 

i samband med installationen. Endast ett fåtal in-

ställningar kan göras av boende i efterhand. 

Underhåll av fläktaggregatet sköts av föreningen 

medan underhåll av spiskåpan sköts av bostads-

rättshavaren. En förenklad handhavandeinstruk-

tion kommer att monteras på insidan av köksskåps-

HANTERING AV 
RISKER MED COVID-19

Med anledning av smittspridningen av Corona- 

viruset vill vi berätta hur vi arbetar för att såväl du 

som entreprenören ska känna trygghet i hur arbe-

tena utförs. 

Entreprenören kommer inte att gå in i bostäder 

där risk för smitta föreligger. Detta kan eventuellt 

orsaka förseningar eller andra problem, vilket vi 

naturligtvis beklagar, men att förhindra smittsprid-

ning kommer alltid att ha högsta prioritet.

Om du eller någon i ditt hushåll känner dig sjuk 

med symptom liknande de för Covid-19 och arbe-

ten ska utföras i din bostad måste du omedelbart 

kontakta platschefen på Climat80. Symptom för 

Covid-19 är bland annat feber, hosta, andningssvå-

righeter, halsont, muskel- eller ledvärk och smak-

bortfall. 

 

Föreningens hemsida silversmeden.hsbbrfwebb.se 

kommer fortlöpande att uppdateras med informa-

tion om projektet, tider med mera.
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