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Förbud mot nyinstallation av handdukstorkar anslutna till VVC 

Enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation är det inte längre tillåtet att ansluta 

handdukstorkar till VVC. Orsaken är att det ökar risken för legionella.  

Styrelsen har därför beslutat att hädanefter är det förbjudet att sätta in handdukstorkar anslutna 

till VVC-kretsen på Brf Tingvallen. De medlemmar som renoverar sina badrum hänvisas därför 

till att installera eldrivna handdukstorkar eller motsvarande.  

FÖR ATT UNDVIKA MISSFÖRSTÅND OCH ONÖDIGA KOSTNADER BER VI ALLA 

MEDLEMMAR ATT KONTAKTA VICEVÄRDEN INNAN NI PÅBÖRJAR NÅGON 

RENOVERING AV ERA BADRUM. 

Styrelsen har också beslutat att ersätta de medlemmar som installerar en eldriven handdukstork 

eller motsvarande med upp till 2 000 kr.  

För att  få ersättningen gäller följande regler:  

 Kvitto på handdukstork lämnas till vicevärden. 

 Föreningen kontrollerar att handdukstorken blivit installerad.  

 Föreningen ersätter medlemmen för den faktiska kostnaden för handdukstorken men 

maximalt 2 000 kr inklusive moms. 

 Tillsvidare gäller att föreningen endast subventionerar en handdukstork per badrum och 

framtida utbyten får bekostas av den enskilde medlemmen.  

Föreningen har också tagit fram ett rabatterat erbjudande på programmerbara handdukstorkar 

som gör det möjligt att styra när handdukstorken ska vara igång. För mer information kontakta 

vicevärden.  

Ni som inte renoverar ert badrum men som ändå vill byta handdukstork kan också göra det med 

samma villkor som ovan. 
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På sikt kommer föreningen helt avveckla VVC-kretsen inne i lägenheterna. När så sker 

kommer VVC-anslutna handdukstorkar som installerats efter den 13 mars 2016 inte att 

ersättas. 

Ni som renoverar era badrum måste också säkerställa att VVC-kretsen är åtkomlig så att 

föreningen kan demontera den. För att undvika besvär och extra kostnader ber vi er därför att 

ni kontaktar vicevärden innan ni påbörjar er renovering.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta vicevärden eller styrelsen. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen 


