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Instruktioner och information angående ventilationsanläggning 

 
Under det gångna året har vi på VFB i Malmö AB ersatt samtliga gamla aggregat inom  
Brf. Järnåldern med nya för att säkerställa att fastigheterna fortlöpande ventileras på 
samma vis som det var tänkt då området byggdes. Detta är viktigt för att människorna som 
bor i husen ska må bra samtidigt som husen mår bra och fortsätter att göra så under lång tid 
framöver.  
 
För att säkerställa aggregatets drift kommer vi på VFB i Malmö AB att årligen utföra 
service på samtliga aggregat och då ombesörja filterbyte samt översyn av aggregatets 
funktion och kondition. Även om filterlampan skulle börja indikera före nästa service är 
detta inget problem utan återställ i så fall filterlarmet enligt anvisningar i detta häfte.   
 
Det nya aggregatet är en annan modell men av samma fabrikat som det tidigare och har en 
del nya funktioner som beskrivs i detta häfte. De nya aggregaten har också en avsevärt 
mycket bättre värmeåtervinning vilket gör att förbrukningen av energi i Era fastigheter blir 
lägre med bättre driftsekonomi som följd.  
 
I samband med entreprenaden hos Er inom Brf. Järnåldern upptäckte leverantören Fläkt 
Woods vissa barnsjukdomar med detta, helt nya aggregat. Efter nya tester har Fläkt Woods 
konstaterat vilka bristerna är och kommer inom kort att utföra en uppdatering av samtliga 
aggregat. Detta är inget större arbete utan klaras av på ca 15 minuter per aggregat dock 
behöver vi tillgång till samtliga lägenheter. Mer information och tidsbokning kommer 
inom kort.  
 
Vi på VFB i Malmö AB vill tacka samtliga boende inom Brf. Järnåldern för ett mycket 
trevligt bemötande och för förtroendet vi fått från styrelsen.  
 
 
Med vänlig hälsning 
VFB i Malmö AB 
 
 
 
 


