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Rundskriv fra styret 

Til: 

Beboerne 
 
 
 
BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGGET 
 
Flere har etterspurt en brukerveiledning for fjernvarmeanlegget.  Vi har erfart at det er et stort 
behov for informasjon om dette.  Anlegget kan virke komplisert for mange og det er ikke lett å få 
oversikt over hvordan det fungerer.  Det er viktig å sørge for at beboerne greier å betjene 
anlegget slik at det fungerer optimalt og mest økonomisk for den enkelte.  Likedan at hver enkelt 
er i stand til å foreta enkel feilsøking dersom noe ikke fungerer som det skal. 
 
Vi har derfor forsøkt å utarbeide en grei og lettfattelig oversikt.  Noen kunne kanskje ønske seg 
en enda enklere brukerveiledning, men anlegget er såpass omfattende at det er vanskelig å gjøre 
det annerledes.  Imidlertid er det mulig å legge til noen fotoillustrasjoner av de viktigste 
komponentene.  Dette får vi eventuelt komme tilbake til etter hvert. 
 
Det må også nevnes at det er ulike anlegg i 1. og 2.etg.  Første etasjeleilighetene har vannbåren 
gulvvarme over hele leiligheten mens det i andre etasje er radiatorer i alle rom utenom badet. 
Dette medfører ulik oppbygging og dimensjonering av fjernvarmeanlegget i de to 
leilighetstypene. 
 
Vi ønsker gjerne en tilbakemelding på brukerveiledningen. Ta også kontakt dersom mer 
informasjon er ønskelig.   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Granlund borettslag 
 
 
Sten Skogland 
Leder 
E-post: granlund@granlund-borettslag.no
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