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Information till alla boende  

Nu ska vi balansera värmeåtgången i vår brf genom att mäta 
temperaturen i alla lägenheter! 

I dagsläget betalar föreningen cirka två miljoner kronor om året för fjärrvärmen. Med en 
bättre balanserad värmeåtgång hoppas vi kunna spara in mellan fem och tio procent på den 
årliga kostnaden.  

Det är företaget Nrlyze (nrlyze.se) som hjälper oss med detta. De använder mätutrustning 
för att identifiera felaktiga inställningar i värmesystemet. Detta görs genom att mäta medel-
temperaturen i fastigheten och hur värmesystemet fungerar. För att åstadkomma detta 
monteras sensorer i samtliga lägenheter i fastigheten samt en huvudenhet i undercentralen. 

Se en presentation av Nrlyze på 1 minut på YouTube: Nrlyze VD Lars Hansson 

Tillträde till lägenheter på onsdag 8 februari och torsdag 9 februari 
för montering av digitala temperaturmätare 

Den 8 och 9 februari ska vi börja mäta temperaturen i alla lägenheter genom att sätta upp 
de digitala mätarna som behövs för projektet och vi behöver då tillträde till era lägenheter. 

Du behöver alltså vara hemma dessa datum för att kunna släppa in montören. Alternativt 
kan du ställa ditt lås i serviceläge (se bild nedan t.v.) så att montören kan ta sig in själv med 
hjälp av en fastighetsskötarnyckel. 

Montören är från företaget WIAB (wiab-service.se). 
 

   
 
Den digitala temperaturmätaren är liten som en tändsticksask och helt diskret i utförande 
(se bild ovan t.h.) och har en batteritid på 10 år. Den kommer att monteras på så sätt att du 
ändå har möjlighet att flytta på den lite om du måste. 

Mätaren ska sitta kvar under tre års tid för att kunna ge en korrekt bild av hur mycket 
värmeenergi som går åt för varje lägenhet och totalt för vår bostadsrättförening. 

Frågor 

Har du några funderingar kring detta kan du kontakta någon i styrelsen, i första hand 
ordförande Bertil Lundvik: Bertil.skarpvreten@gmail.com (telefon 072-543 11 55),  
vice ordförande Linda Carlsson: snoglar@yahoo.com eller 
sekreterare Gustaf Aronsson: gustaf.aronsson@gmail.com  
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