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Familjebostäders arbete 
med radon 

Familjebostäder driver ett radon-
arbete för att säkra inomhusmiljön 
för våra hyresgäster. Arbetet 
består av bland annat radonmät-
ningar, information till hyresgäster 
samt radonsänkande åtgärder för 
att säkerställa att radongashal-
ten är under riktvärdet på 200 
Bequerel per kubikmeter (Bq/m3). 
Arbetet utförs enligt metodbe-
skrivning från Strålsäkerhets-
myndigheten och riktlinjer från 
Miljöförvaltningen i Göteborg.

Säkra en god ventilation 
Radon är en gas som 
man kan ventilera 
bort. Genom att ha 
en bra ventilation i din 
lägenhet kan radong-
ashalterna hållas låga. 
För att ventilationen 
ska fungera som avsett 
är det viktigt att luften 
obehindrat kan flöda 
genom lägenheten. 

Luften tas in genom 
tilluftsventilerna, vilka 
ofta sitter i närheten av fönstren 
i sovrum och vardagsrum. Luften 
transporteras genom bostaden och 
går ut genom frånluftsventilerna, 
vilka vanligen finns i badrum och 
kök. Mellan rummen måste luften 
kunna passera även då dörren är 
stängd, vilket ofta löses genom att 
det finns luftspringor under eller 
över innerdörrarna.

Om du upplever problem med 
din ventilation, kontakta kund-
service på 031-731 67 00 eller 
gå in på www.familjebostader.
se/hemmahos och gör en 
serviceanmälan.

Så kan du sänka 
radongashalterna 
i din lägenhet

Rengör och öppna 
ventilerna

Pilarna visar hur 
luften rör sig in och 
ut ur lägenheten.

I olika lägenheter 
finns olika typer 

av ventiler.

Det är viktigt att ventilerna i din 
lägenhet är rena och öppna för att få en 
god ventilation i bostaden.

Se till att ventilerna är öppna
Många tillufts- och frånluftsventiler kan 
stängas eller justeras för att reglera flödet 
av luft. Se till att de är ordentligt öppna. 
Känn efter med handen att det kommer 
in frisk luft i dina tilluftsventiler samt att 
luften sugs ut via frånluftsventilerna. 

Så rengör du dina ventiler
1. Dammsug och torka ventiler-
na för att avlägsna damm och
smuts.
2. Om det finns filter i köks-

fläkten, så ska du ta ut filtret och tvätta det 
med diskmedel. 
3. Kontrollventiler kan tas ned och
torkas rent. Tryck ihop fjädern för att sätta
tillbaka ventilen.

SPALTVENTIL

Tilluftsventiler kallas 
de ventiler som tar in 
frisk luft till lägenheten.

Frånluftsventiler är 
de ventiler där luften 
sugs ut ur lägenheten.

KONTROLLVENTIL

SKRUVVENTIL

Exempel på olika 
ventiltyper

KÖKSFLÄKT

Behöver du nytt 
fläktfilter? Det kan 
du få av oss!




