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1. Bostadsinformation 
 

1.1 Allmän information om din bostadsrättsförening  

Styrelsen 

Lägenheten som du bor i ingår i en fastighet som ägs utav en bostadsrättsförening. I en bostadsrättsförening 
finns en styrelse som fattar de övergripande besluten kring fastigheten, exempelvis vem som ansvarar för 
gräsklippning, snöskottning men även beslut om förbättringar och hyror m.m.  

Under byggskedet ansvarar TB för styrelsearbetet men när samtliga lägenheter är inflyttade kommer en extra 
stämma att hållas och i samband med denna kommer styrelseansvaret att övergå till er som äger en bostad i 
föreningen.  

Aktuella kontaktuppgifter till styrelsen finns på föreningens hemsida www.brflovet.se  

Adresser 

Bilden nedan beskriver bostadsrättsföreningen Lövet i Björkris betraktat ovanifrån, samt de olika adresserna som 
hör till fastigheten. Postadressen är: 43 460 i Kungsbacka.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Andrahandsuthyrning  

Planerar du som medlem i bostadsrättsföreingen att hyra ut din bostad till någon annan så krävs det att du frågar 
styrelsen om lov. För att göra detta finns en blankett på föreningens hemsida. Fyll i blanketten i dubbla exemplar  

och skicka den sedan till styrelsen för godkännande.  
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Trappa 6: Mor Johannas väg 11A 

 

HUS 2 

Trappa 3: Mor selmas väg 16 

 

HUS 1 

Trappa 1: Mor selmas väg 14 A 

Trappa 2: Mor selmas väg 14 B 

 

 

http://www.brflovet.se/


 

 

 

1.3 Parkering, förråd, avfallshantering och övriga utrymmen 

Parkering  

Bostadsrättsföreningen disponerar över 40st parkeringsplatser. Vill du som medlem hyra någon av dessa 
parkeringar kontaktar du styrelsen i din bostadsrättsförening. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på föreningens 
hemsida.  

Förråd  

Samtliga lägenheter i föreningen har ett eget förrådsutrymme utanför bostaden. Förråden finns på översta 
våningen i det trapphus som bostaden finns i och är märkt med samma nummer som din lägenhet.  

Övriga utrymmen  

I samtliga hus finns extra utrymme för barnvagns och rullstolsförvaring, dessa förvaringsutrymmen är placerade 
på översta våningsplanet och är låsta men nås med lägenhetsnyckeln. Gemensamma cykelförvaringsutrymmen 
finns på innergården angränsande till soputrymmena, även dessa är låsta och nås med din hemnyckel.  

Allmänna gårdsytor och förråd som finns på innergården förfogar föreningen över och användandet av dessa 
bestäms av styrelsen.  

1.4 Försäkring  

Er bostadsrättsförening är vid överlämnandet medlem i en organisation som heter bostadsrätterna. I samband 
med medlemskapet har TB tecknat en försäkring med ett gemensamt bostadsrättstillägg. Detta innebär att du 
som boende inte behöver den normala extra bostadsrättsförsäkringen utan det räcker med en vanlig 
hemförsäkring.  

Mer information kring vad som ingår i denna försäkring finner du på sidorna som följer, alternativt kan du kontakta 
bostadsrätternas kundtjänst på telefonnummer: 08-700 51 70 
  



Gemensamt bostadsrättstillägg 
Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring 

De som bor i en bostadsrätt har ett större ansvar för sin bostad gällande bland annat så kallad fast bekostad 

inredning, detta i enlighet med föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Sådan inredning kan exempelvis vara 

tapeter, golv och innerdörrar. Som skydd mot denna typ av oförutsedda och tyvärr ofta höga kostnader 

rekommenderas att alla bostadsrättshavare har ett så kallat bostadsrättstillägg, på egen hemförsäkring eller 

gemensamt i föreningens fastighetsförsäkring. Den självrisk som utgår vid skada som omfattas av bostadsrätts-

tillägget betalas alltid av bostadsrättsmedlemmen, oavsett om tillägget är gemensamt eller individuellt. 

Underhållsskyldighet 

Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i 

gott skick. Denna underhållsskyldighet kan till exempel gälla: 

• Badrum (yt- och tätskikt). Bostadsrättshavaren ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.

• Badrumsporslin (toalettstol, handfat)

• Kök (kyl, frys osv.)

• Vattenledningar i lägenheten

• Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och tapetsering)

Omfattning 

Bostadsrätternas gemensamma bostadsrättstillägg har följande omfattning 

• Ersätter egendom som tillhör föreningen och som medlemmen enligt bostadsrättslagen och föreningens

stadgar är underhållsskyldig för.

• Ersätter medlemmars egen bekostade fasta inredning.

• Försäkringsbeloppet är ej begränsat (fullvärdesförsäkring).

• Självrisk vid vattenskada 3 000 kr, övriga skador självrisk 2 000 kr.

• Avskrivningselimineringsskydd, skydd mot åldersavdrag, försäkringsbelopp max per lägenhet 50 000 kr och

max 100 000 kr per skada. Bostadsrättshavare där skadan uppstår gäller motsvarande skydd upp till 20 000 kr,

under förutsättning att skadan är utanför våtrum.

• Allrisk bostadsrätt, försäkringsbelopp 200 000 kr

Avskrivningselimineringsskydd – skydd mot åldersavdrag 

Om en skada uppstår som bostadsrättshavaren själv inte förorsakat utgår normalt ersättning men med åldersavdrag. 

Det kan bli väldigt dyrt att återställa i det skick det var innan skadan inträffade. Vårt unika försäkringsmoment ger ett 

skydd mot åldersavdrag! 

Allrisk bostadsrätt 

Ger ersättning vid plötsligt oförutsedd fysisk skada på den egna fast bekostade inredningen, detta omfattas 

normalt inte av bostadsrättstillägg eller hemförsäkringar på marknaden. 

En självrisk! 

Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det gemensamma bostadsrättstillägget 

nyttjas utgår endast en självrisk, den självrisk som är högst på antingen hemförsäkringen eller bostadsrättstillägget.  

Detta gäller vare sig det gäller hemförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar eller något annat försäkringsbolag. 

Vad är fördelen med gemensamt bostadsrättstillägg? 

Föreningen är garanterad att samtliga bostadsrättshavare har tillägget vilket ger en trygghet, dessutom underlättas 

skaderegleringen eftersom den hanteras av ett och samma bolag. Det maximala försäkringsbeloppet är inte 

begränsat utan är ett så kallat fullvärdesbelopp. 

Bostadsrättstillägg på hemförsäkringen 

Bostadsrättsmedlemmarna i en förening som tecknar gemensamt bostadsrättstillägg, kan kontakta sitt 

hemförsäkringsbolag och ta bort sitt bostadsrättstillägg och på så vis spara lite pengar. Ett bostadsrättstillägg är 

just ett tillägg, och går att ta bort när som helst under året. 

För mer information eller frågor se www.soderbergpartners.se/bostadsratterna eller kontakta: 

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 

Fredsgatan 12 

111 52 Stockholm 

Telefon: 08 - 700 51 70 

E-post: bostadsratterna@soderbergpartners.se 

http://www.soderbergpartners.se/bostadsratterna
mailto:bostadsratterna@soderbergpartners.se


 

 

2. Värme och sanitet 
 

2.1 Rumstemperatur i bostaden 
 

 

Uppvärmning 

Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Både vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten värms i 
bostadsrättsföreningens undercentral. Härifrån leds varmt vatten ut till respektive lägenhet och husets radiatorer. 
Radiatorerna har även en termostatventil som känner av rummets temperatur. Det är viktigt att den inte täcks 
över för att känselkroppen ska kunna känna av rätt temperatur. När temperaturen i rummet nått upp till den 
förinställda temperaturen stänger termostaten tillförseln av varmt radiatorvatten. När detta inträffar blir radiatorn 
varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall, vilket är fullt normalt. 

 

Kalla radiatorer 

Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande känns kallt, kan det bero på luft i 
radiatorkretsen. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs syre. Ibland måste man därför tömma radiatorerna på 
överflödig luft så att inte vattencirkulationen i radiatorkretsen hindras. Det kallas att man luftar radiatorerna. 

Luftning bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare så att denne kan svara för påfyllning av vatten i 
värmesystemet. När vatten fylls på tillförs återigen en mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter 
ett tag är dags för en luftning igen. Om alla boende i ett flerbostadshus luftar sina radiatorer på samma gång 
kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt. Vattentrycket (främst i de översta lägenheterna) kan då 
sjunka ordentligt med kalla radiatorer och störande brusljud som följd. 

 

Vanliga frågor som rör rumstemperaturen 

Vistelsezon 
Vistelsezonen i rummet begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd över golvet ett annat på 2,0 
meter höjd över golvet, samt vertikala plan 0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid 
fönster och dörr 1,0 meter. 
 
Hur varmt ska det vara i min bostad? 

Den dimensionerade rumstemperaturen vintertid är 21°C i vistelsezonen. Varje grads ökning av 
inomhustemperaturen ger en ökning av energianvändningen med cirka fem procent. Temperaturhöjningen 
medför en ökad driftkostnad. 

När sätts värmen igång? 

Värmesystemet anpassar framledningstemperaturen till radiatorerna efter rådande utomhustemperatur. Er 
fastighetsskötare anpassar inställningen av framledningstemperaturen efter de lokala förutsättningarna för varje 
byggnad. Beroende på förutsättningarna sätts värmen igång när utomhustemperaturen går ner till emellan 15°C 
och 18°C. 

Det har varit kallt ute länge varför är då inte radiatorn särskilt varm?  

Framledningstemperaturen till radiatorerna håller olika temperaturer beroende på vad det är för 
utomhustemperatur. Är det exempelvis 10°C ute så är framledningstemperaturen 30°C. Då upplevs radiatorns 
yta som ljummen men den är tillräckligt varm för att lägenhetens rumstemperatur i vistelsezonen skall hålla 21°C. 

Det är kallt ute men min radiator är ändå sval, varför då? 

Radiatortermostaten känner av när rummet når rätt inomhustemperatur och stänger då automatiskt av radiatorn. 
Radiatorn kan därför upplevas som kall när det är 21°C i rummet. 

 



 

Hur gör jag för att mäta inomhustemperaturen i min bostad? 

Du mäter rumstemperaturen i lägenheten i mitten av rummet på en meters höjd över golvet. Att mäta vid en 
yttervägg eller vid en fönsterbänk ger ett felaktigt mätresultat. 

Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än 21°C och radiatorn trots det är kall? 

Är den uppmätta inomhustemperaturen lägre än 21°C så kontrollera först hur det är möblerat vid radiatorerna. 
Det är viktigt att radiatortermostaten och radiatorn inte skyms av möbler eller täcks över med gardiner eller 
elementskydd. Möbler framför radiatorn hindrar värmen från att sprida sig i 

rummet, vilket gör att radiatortermostaten avläser en högre rumstemperatur än det är i rummet och radiatorn 
stängs av. 

TBs rutin om fel uppstår i någon enskild radiator eller i värmesystemet 

Din fastighetsskötare kommer och mäter inomhustemperaturen i lägenhetens vistelsezon. Skulle temperaturen 
vara lägre än 21°C kontrolleras det att inga möbler står framför radiatorn eller radiatortermostaten. Det 
kontrolleras även att det inte är luft i radiatorn eller att radiatortermostaten har hakat upp sig på grund av smuts. 
Skulle det fortfarande vara för låg rumstemperatur i lägenheten tittar man på eventuella åtgärder i de centrala 
delarna av värmesystemet för att komma tillrätta med problemet. 

Exempel på radiatortermostat 

Är radiatortermostaten fullt öppen ger det en temperatur på 21°C i rummet. Önskas en lägre temperatur går det 
att sänka efter eget tycke. 

 

 
 

 
  



 

2.2 Kök och badrum  
 

Toalettstol, handfat och badkar 

Toalettstol och handfat bör rengöras regelbundet. Använd toalettborste och rengöringsmedel när du rengör 
toalettstolen. För handfat och badkar används en mjuk borste, t ex en diskborste. Tänk på att starkare 
rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast 
toalettpapper kan spolas ner i wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med vatten, Om du spolar ner 
exempelvis pappershanddukar kan det bli stopp i systemet. Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga 
temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60°C i en wc-stol kan orsaka sprickor i porslinet. Smörj även alla 
rörliga delar på duschväggarnas gångjärn en till två gånger per år. 

 

Avlopp och vattenlås 

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. Vattenlås och golvbrunn 
rengörs enligt leverantörens anvisningar en gång i kvartalet. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen 
enligt anvisningarna för att undvika lukt. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när du är bortrest) kan dålig lukt uppstå. 
Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte försvinner efter några timmar 
kan det vara något fel i systemet. Häll inte stekfett i köksavloppet eftersom avloppsrören då sätts igen. Stekfettet 
torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna. 

 

Mer utförliga skötselanvisningar för ditt kök och badrum finner du i leverantörernas anvisningar. 
  



 

2.3 Blandare, avstängning av vatten 
 

I bostadens badrum och kök finns blandare där varm- och kallvatten blandas i en kran. Vattenflödet i blandarna är 
begränsat till maximalt 12 liter per minut för att undvika onödig vattenåtgång. I ett flerbostadshus kan det ibland 
bli långa ledningsdragningar, därför kan det dröja en stund innan vattnet uppnår önskad temperatur. Av 
säkerhetsskäl har varmvattnet en inställd maxtemperatur. 

 

Rengöring 

Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast med flytande rengöringsmedel eller tvållösning. Kalkfläckar kan 
avlägsnas med utspädd hushållsättika som torkas bort med en fuktig trasa. För att undvika repor på förkromade 
ytor, använd aldrig skurmedel, stålull eller rengöringsmedel med polerfunktion. Undvik även sura och 
alkoholhaltiga rengöringsmedel. 

Skvallerrör 

Från vattenskåpen finns det "skvallerrör" som mynnar ut i badrum eller wc. Syftet med röret är att snabbt 
upptäcka eventuellt läckage i schakten och förhindra omfattande och dyra saneringsarbeten efter läckage.  

 Om det kommer vatten ur skvallerröret måste vattnet i fastigheten omedelbart 

stängas av och felanmälan göras. 

Avstängning av vatten 

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska du omgående stänga av vattnet!  

Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar. Huvudavstängningsventiler för 
hela trapphuset finns på varm- och kallvattenrören i bottenplan. I din bostad finns det även flera 
avstängningsventiler för vatten, placerade i badrum, klädkammare eller skjutdörrsgarderob. 

När du öppnar luckan på skåpet finner du ett blått och ett rött 
vred, vilka styr vattentillförseln för varm respektive kallvatten. 
När vreden står ställda som på bilden (mot flödesriktningen) är 
vattnet avstängt.  

  



 

 

3. El 
Din elnätsleverantör heter Elevio. Om du inte gör något aktivt val kommer även Elevio att vara din elleverantör 
och leverera el till dig med ett rörligt elpris. Önskar du byta leverantör kontaktar du bara det elbolag som du 
önskar använda.  

3.1 Elektricitet och jordfelsbrytare 
Varje lägenhet har ett elcentralskåp, där all el kommer in i bostaden. Från skåpet leds sedan elen ut i din 
lägenhet. Huvudsäkringen för din lägenhet sitter i ditt elcentralskåp. Varje lägenhets elcentralskåp har ytterligare 
en huvudsäkring i husets centrala elrum. Detta innebär att huvudsäkringen i husets elrum i vissa fall kan lösa ut 
före den enskilda lägenhetens huvudsäkring. För att återfå ström måste båda huvudsäkringarna vara tillslagna. 

I bostadens elcentralskåp finns även automatsäkringar, grupperade efter funktion och placering. Observera att 
automatsäkringarna ersätter den äldre typen av säkringar som skruvades fast. När automatsäkringen är tillslagen 
pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas, utan återställs 
genom att trycka upp brytaren igen. Exakt var varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på 
insidan av luckan till elcentralskåpet. Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen 
slås på igen. 

Elmätare är placerade i husets el-rum alternativt i respektive våningsplans el-nisch. Kontakta ansvarig i 
föreningen om du vill läsa av din mätarställning eller få tillträde till husets huvudsäkringar. Din elleverantör 
fjärravläser din elförbrukning. 

Eluttag och belysning 

EI och belysning i din bostad installeras av en behörig elektriker. Alla rum tänds och släcks med en strömbrytare 
som sitter på väggen vid eller i rummet. Eluttagen är placerade enligt ritningen som gäller för din bostad. 
Belysningsarmaturer till badrum och klädkammare ingår i din bostad. I övriga rum finns uttag där du själv får sätta 
upp belysning. Om du har spotlights under skåp, tänk på att inte sätta in en lampa med högre effekt än 10 W 
eftersom lampan då blir för varm. Det finns flera typer av spotlights, vilka har olika lampor som byts på olika sätt. 

Strömbrytare och eluttag bör regelbundet kontrolleras så att dessa är hela. En spräckt strömställare eller ett 
spräckt eluttag kan betyda direkt livsfara. Alla eluttag är jordade, använd därför alltid godkända jordade 
elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. 
Apparatema är då märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fl-märke. 

 

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser. 
  



 

Elarbeten och säkerhet i hemmet 

Elarbeten ska alltid utföras av en auktoriserad elektriker, både ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. Tips om 
elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se) Belysning och övrig 
elektrisk utrustning som du installerat ansvarar du själv för. 

 

Jordfelsbrytare 

I elcentralskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon 
elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl och frys, är petsäkra och anslutna till jordfelsbrytaren för att öka 
säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter i uttagen. Jordfelsbrytaren har en testknapp som 
används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren 
lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med högst sex månaders intervall. 

 

Följande åtgärder rekommenderas när jordfelsbrytaren löser ut: 

1. Sätt jordfelsbrytaren i "till-läge". Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. 

 

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla 
automatsäkringar i elcentralen.  

 

3. Sätt jordfelsbrytaren i "till-läge" igen. Om jordfelsbrytaren löser ut innan några automatsäkringar återställts 
finns felet i elcentralskåpet. Kontakta TB felanmälan (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter 
garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa punkt. 

 

4. Återställ nu en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den 
säkrings grupp som återställdes till nätet sist i ordningen. 

 

5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lamputtagsanslutna apparater som hör till denna grupp. 
Sätt därefter jordfelsbrytaren i "till-läge" igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta 
elinstallationen. Kontakta TB felanmälan (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter garantitidens 
utgång). Annars gå vidare till nästa punkt. 

 

6. Anslut en apparat i sänder till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna 
apparaten ar felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten. 

 

På bilden till vänster ser du ett exempel på en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren på bilden är ställd 
i läge "på" då brytaren pekar uppåt. I frånslaget läge pekar strömbrytaren nedåt. 

  

http://www.elsakerhetsverket.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/


 

3.2 TV, telefon, bredband 
 

Det finns ett avtal mellan din bostadsrättsförening och Bredbandsbolaget/Telenor där vi tagit fram en 
skräddarsydd medialösning. Detta innebär att tv, telefoni och bredbands signaler fördelas från bredbansbolaget 
via IT-skåpen ut till nätverksuttagen i din bostad.  

Ni har alltså en aktör att vända er till gällande frågor kring installation, abonnemang samt support. Enklast når ni 
dem via deras kundtjänst på telefon: 0770 777 000 vilken är öppen alla dagar mellan 08:00 till 22:00, men ni kan 
även vända er till deras butik i Kungsmässan  

Observera att kanalutbud samt kostnader kan ändras under den tiden som projektet färdigställs. Skulle ni vara i 
behov av trygghetslarm ber vi er kontakta kommunens samordnare för dessa frågor. 

IT-skåp 

I de flesta bostäderna är IT-skåpet placerat i klädkammaren eller i hallen bredvid el-centralen. I IT-skåpet finns en 
panel med numrerade uttag, en så kallad patchpanel. I din patchpanel bestämmer du själv vilken funktion 
nätverksuttagen i respektive rum ska ha. 

När du flyttar in är vissa uttag i sovrum, vardagsrum och kök redan aktiverade enligt information på insidan av IT-
skåpet, men du kan alltså flytta och ändra fritt till andra uttag.  

 

Så här kan ditt IT-skåp se ut när du öppnar det 

 

. 

  



 

 

Bredband 

För att aktivera bredbandet kontaktar ni samma dag ni tillträder eller senare kundtjänst via telefon för att starta 
abonnemanget. Anslutningen är sedan aktiv inom 30 min. Bredbandsabonnemang tecknas på egen hand där 
hastigheter upp till 1000 Mbit/s finns tillgängliga. Telenor/Bredbandsbolaget-butiken i Kungsmässan har ett 
specialerbjudande för Brf Lövet gällande hastighet 250/100 Mbit/s för 249 kr/mån med bindningstid 12 månader. 
Observera att detta tillkommer utöver månadsavgiften.  

När ni tillträder er lägenhet kommer det från början sitta en router installerad i IT-skåpet. Routern fördelar 
datatrafiken i din lägenhet likt en grenkontrakt till de nätverksuttag som den är ansluten till, men den skickar även 
ut en trådlös signal. Det trådlösa nätverksnamnet finns på undersidan av routern med benämningen SSID. 
Lösenordet till det trådlösa nätverket finns också noterat under routern och benämns ”wireless key”   

Observera att den trådlösa signalstyrkan påverkas av omgivningen.  

Du kan uppleva att du ibland tappar din trådlösa anslutning, eller att du inte har någon av olika anledningar. När 
många i samma lägenhet/hushåll är anslutna samtidigt kan hastigheten försämras när ni surfar eller laddar filer. 

Den trådlösa uppkopplingen påverkas av yttre faktorer. Nedan finns några tips på hur du kan förbättra ditt 
trådlösa nätverk: 

 Avståndet mellan router och dator. Ju längre avstånd desto svagare blir signalstyrkan, och därmed 
hastigheten. 

 Betongväggar, sten eller metall kan försämra den trådlösa signalstyrkan. Testa att flytta utrustningen 
närmare routern och se om det sker förändring. 

 Ha inte andra elektriska produkter såsom tv, radio och trådlösa telefoner i närheten av routern, eftersom 
signalstyrkan för ditt trådlösa nätverk kan då påverkas 

 Installera ytterligare en router i ett rum närmare den plats där du vill ha trådlös anslutning, den fungerar 
som en förstärkare 

För mer detaljerad produktinformation se leverantörens anvisningar som följer.  

TV 

I er avgift till föreningen ingår ett grundpaket med 9 st TV kanaler: SVT1, SVT1HD, SVT2, SVT2HD, 
Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV4HD samt SVT24. Till er lägenhet ingår en digital-tv box vilken krävs för 
att man skall kunna titta på TV-kanalerna. Observera att digitalboxen tillhör föreningen/fastighetsägaren. Vill man 
kunna titta på TV i flera rum måste ni komplettera med ytterligare digital-TV boxar. Detta gör man enklast genom 
att kontakta kundtjänst via telefon eller via butiken i Kungsmässan 

För mer detaljerad produktinformation se leverantörens anvisningar som följer.  

Telefon 

Om ni önskar fast hemtelefon (IP-telefoni) går det att komplettera till sitt abonnemang för 49 Kr/månad. Det går 
givetvis att flytta sitt befintliga hemnummer till den fasta telefonen. Abonnemangsaktivering samt 
nummerändringen görs samma dag som tillträdet eller senare hos kundtjänst eller hos butiken i Kungsmässan. 
Vänligen tänk på att det kan ta upp mot 16 arbetsdagar innan telefonnummer är flyttat till er nya bostad. 
  



Kom-igång 
med routern



Om du har bredband via bredbandsuttaget betyder det att det finns ett 
separat fibernät för internet i ditt hus. Oftast sitter bredbands uttaget i väggen, 
men ibland finns en medie om vandlare installerad i lägenheten eller huset.  
Du kan alltid fråga fastighetsägaren om du är osäker.  

Via bredbandsuttaget

Har du bredband via telejacket har du säkert hört termer som ADSL, VDSL 
och DSL. Det är tekniker som erbjuder bredband via telejacket. Det är 
viktigt att mellanproppen (splittern) kopplas i det första jacket i bostadens 
telefonslinga, annars kan kvaliteten försämras – eller inte fungera alls – på 
både bredbandstjänsten och vanlig telefoni. I en lägenhet brukar det första 
jacket sitta närmast ytterdörren. I en villa sitter det oftast på bottenvåningen, 
såvida inte telefonledningen går via luftledningen. Då kan första jacket 
finnas på ovanvåningen.  

Via telejacket

Om du har bredband via antennuttaget så utnyttjas fastighetens kabel-tv 
nät. Du behöver koppla ett separat kabelmodem till multimediauttaget, som 
oftast finns i vardagsrummet (tre eller två hål i väggen). Routern kopplas till 
kabelmodemet för att till exempel koppla in flera datorer, ansluta trådlöst eller 
använda IP-telefoni.  

Via antennuttaget

Vilket uttag har du? 

Dags att  
komma igång. 
Tack för att du valt Bredbandsbolaget.  
Vi är mycket glada att du är kund hos oss. Här är 
information som hjälper dig att koppla in routern 
och komma igång med våra tjänster. Den kraft-
fulla routern ingår utan extra kostnad så länge 
du är kund hos oss på Bredbandsbolaget.

3



Steg 2 Koppla in telefoni

• Om du har telefoni från Bredbandsbolaget, koppla splittern  mellan  
routern och ditt första telefonjack. Den grå kabeln ska sitta i uttaget märkt 
DSL och den gröna kabeln i uttaget märkt 1  (Du kan också välja att koppla 
din telefon direkt i det gröna uttaget märkt med 1 )

• Se till så att knappen på splittern står i läget ”VOIP”. (Om du bara behöver en 
telefon så kan du koppla in den direkt i uttaget märkt 1 och behöver då inte 
koppla in splittern alls.)

21

3

Steg 1 Koppla in routern

• Koppla nätverkskabeln med röda kontakter  mellan routern 
och bredbandsuttaget i väggen. 

• Koppla strömadaptern  mellan routern och eluttaget.

Via bredbandsuttaget 

Steg 2 Koppla in telefoni

• Koppla den gröna kabeln  från splittern till uttaget märkt 1.

• Om du har telefoni från Bredbandsbolaget, se till så att  
knappen på splittern står i läget ”VOIP”. Om du har telefoni  
från annan leverantör så ska knappen stå i läget ”PSTN”.

2

3 1

Steg 1 Koppla in routern

• För att hitta första jacket, se avsnittet ”Hitta första jacket” i  
Bredbandsbolagets telefonihandbok. Dessutom finns guiden  
”Telefonjack” på bredbandsbolaget.se/kundservice.

• Koppla splittern  mellan routern och ditt första  
telefonjack. Den gråa kabeln ska sitta i det gråa  
uttaget märkt med ”DSL”.

• Koppla strömadaptern  mellan routern  och eluttag.

Via telejacket

4 5



Steg 2 Koppla in telefoni

• Om du har telefoni från Bredbandsbolaget, koppla splittern  mellan  
routern och ditt första telefonjack. Den gråa kabeln ska sitta i uttaget märkt 
DSL och den gröna kabeln i uttaget märkt  1.

• Se till så att knappen på splittern står i läget ”VOIP”. (Om du bara behöver en 
telefon så kan du koppla in den direkt i uttaget märkt  1 och behöver då inte 
koppla in splittern alls.)

21

Steg 1 Koppla in routern

• Koppla nätverkskabeln med röda kontakter  mellan routern och ditt 
modem (se punkt 6  i modemets manual).

• Koppla strömadaptern  mellan routern och eluttaget.

3

Via antennuttaget 

Steg 3a Anslut ditt bredband via kabel

Nu är det dags att aktivera din bredbandstjänst. Du kan antingen ansluta  
trådlöst eller via kabel. Om du använder kabel, koppla nätverkskabeln med 
gula kontakter mellan routern och din dator.

Steg 3b Anslut ditt bredband trådlöst 

Placera routern högt, utan något framför och med fri sikt till mottagaren  
(t ex) datorn och till andra ställen där du vill ha bra täckning. Ställ inte routern 
i ett hörn eller i en garderob. Ibland kan det räcka med att flytta routern 
någon decimeter för att öka hastigheten.

Det trådlösa nätverksnamnet finns på undersidan av routern med benäm-
ningen ”SSID”. Lösenordet till ditt nätverk benämns med ”Wireless key”.

eller…

6 7



Skulle du undra över något finns det massor att 
läsa på bredbandsbolaget.se eller så kan du 
ringa oss på 0770-777 000. Öppet 8–22 alla 
dagar året runt.

TA92 834 15-12



Kom-i-gång på 

3 gröna



HD-box med förinstallerat programkort

Fjärrkontroll

Batterier

HDMI-kabel

Nätverkskabel

Strömkabel

Kom igång guide

Guide till fjärrkontroll

1

2

3

4

5

6

7

8

Innehåll i kartongen

Om du beställt inspelningsbar HD-box är även hårddisken förinstallerad. OBS! Går ej att  
installera annan hårddisk än den vi tillhandahåller. Inspelat material krypteras, vilket innebär  
att det endast kan ses om hårddisken sitter i den tv-box där inspelningen skedde.

1

2

7 8

4 5 6
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Kom-i-gång på 

3 gröna



Steg 1 
Anslut HD-boxen

•  Koppla HDMI-kabeln 1  mellan boxen och tv:n.   
 

•  Koppla nätverkskabeln 2  mellan boxen och nätverksuttaget. 

• Anslut strömkabeln 3  mellan boxen och eluttaget. 

•  4   SPDIF koppla digitalt eller stereoljud till extern ljudanlägg.  5  Koppla stereoljud  
 till extern högtalare. 6  Stängd port. Går ej använda.

1 2 3

Fiber (LAN och öppna nät): för bästa prestanda ska du koppla nätverkskabeln direkt i 
fiberuttaget, men det går även bra att koppla via en switch/router. OBS! i vissa stadsnät 
krävs det att du kopplar direkt till fiberuttaget.

Bredband via telejacket (DSL): koppla nätverkskabeln till tv-porten i ditt modem.

Om din TV inte har HDMI, kan du koppla en Scart-kabel mellan boxen och tv:n. Notera att du 
även måste välja samma ingång på din tv, dvs Scart eller HDMI. På fjärrkontrollen som hör till 
din tv, brukar dessa benämnas Source eller AV.

Beroende på utrustning kopplas nätverkskabeln till olika portar. 
Du kan läsa mer om vilken port på bredbandsbolaget.se/port

Placering 
Din HD-box styrs via radiosignal från din fjärrkontroll 
vilket gör att du inte behöver ha fri sikt till boxen. Detta 
gör att du kan ställa tv-boxen där den inte syns och kan 
använda fjärrkontrollen även om soffbordet är i vägen. 
Tänk på att boxen behöver god ventilation och får inte 
ställas ovanpå annan elektronisk utrustning eftersom 
den kan överhettas.

Du ska inte heller ställa något ovanpå din HD- 
box och lämna minst 20 cm ovanför för att det ska bli  
ordentlig ventilation.

20 cm
4 5 6



Steg 3 
Upptäck din tv-tjänst
 
Vem som har kontroll över kontrollen har aldrig varit 
mindre viktigt. Nu kan du pausa, starta om sändningar 
från början och se program som redan visats med våra 
smarta Playtjänster. 

Ta reda på hur du styr din nya upplevelse i den  
medföljande guiden till fjärrkontrollen.

För mer detaljerad information och användarmanual, 
gå in på bredbandsbolaget.se/tvguide 

Steg 2 
Koppla ihop fjärr-
kontroll med boxen
 
Din box styrs via radiosignal och nu är det dags att 
koppla ihop fjärrkontrollen med din box för att den 
ska fungera.

Om du inte redan har satt in batterierna
i fjärrkontrollen måste du göra det nu. 
När du anslutit boxen och startat din tv 
ser du en bild på din tv-skärm som visar 
en fjärrkontroll, med instruktion om att 
du måste trycka på OK  och den blåa 
knappen  samtidigt.

På skärmen visas nu 4 siffor. Använd 
fjärrkontrollen för att trycka in de 
fyra sifforna i samma ordning som 
du ser dem på skärmen. Trycker du 
in rätt siffra, lyser siffran upp.

När du har tryckt in siffrorna korrekt, kommer din tv-tjänst automatiskt att 
starta. Klart! Du är nu redo för att upptäcka din nya tv-tjänst.



Läs mer på bredbandsbolaget.se
eller ring 0770-777 000

TC
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3.3 Komfort elgolvvärme i våtrum 
 

Komfort elgolvvärme i våtrum är ett inredningsval och ingår ej som original i lägenheterna. 

Komfort elgolvvärme är avsedd för att klinkergolvet inte ska upplevas kallt men är inte avsett som en värmekälla. 
Bostadens uppvärmningsbehov tillgodoses via radiatorer. 

Observera att temperaturen på golvet av medicinska skäl inte får överstiga 26°C. Mer utförliga skötselanvisningar 
till komfort elgolvvärmen finner du i leverantörernas anvisningar. 
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Komma igång

Efter installation, vänta 2-4 veckor 
med att starta golvvärmen. Exakt hur 
länge du behöver vänta beror på vilken 
typ av golv du har och föreskrifterna 
för golvspacklet. Öka sedan värmen 
gradvis. Detta gäller inte dig som lagt 
trä/laminatgolv över golvvärmen.

Det finns en snabbguide för att du lätt 
ska komma igång med EB-Therm 205. 
Den medföljer i förpackningen. Där 
beskrivs de viktigaste funktionerna och 
inställningarna. 

För att kunna anpassa golvvärme-
systemet maximalt efter ditt eget 
värmebehov är det viktigt att du Iäser 
hela manualen.

Om du har frågor angående 
användningen av EB-Therm 205 är 
du naturligtvis alltid välkommen att 
kontakta Ebeco. Ring 031-707 75 50 
eller skicka e-post till support@ebeco.
se. Besök gärna ebeco.com för mer 
information.
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Av/på-knapp

Valknapp  

Vald reglering

Så fungerar EB-Therm

Här beskrivs allt du behöver veta om 
hur EB-Therm 205 fungerar. För att lära 
dig hur du gör inställningar efter dina 
egna behov, läs avsnittet Så ställer du in 
EB-Therm.

Display
LCD-displayens belysning tänds med 
full styrka när du trycker på valfri 
knapp, och lyser i 30 sek efter senaste 
knapptryckning. Sedan dämpas belys-
ningen igen. Det går också att ställa in 
så att belysningen släcks helt. Hur du 
ställer in detta beskrivs i avsnittet Så 
ställer du in EB-Therm/Ljus och kontrast. 

Temp
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Om inget alls visas i displayen betyder 
det att termostaten är avstängd eller 
inte får någon spänning. 

När EB-Therm startas första gången 
visar displayen fabriksinställningarna 
som på bilden. Hur du gör personliga 
inställningar beskrivs i avsnittet Så stäl-
ler du in EB-Therm.

En förklaring till displayens symboler 
finns i avsnittet Symboler.

Använda knapparna
Knapparna används till att höja och 
sänka temperaturen, och navigera i 
menyerna. 

Du når menyerna genom ett tryck på 
valknappen . Använd pilarna för att 
bläddra fram till ett menyalternativ och 
bekräfta sedan med  för att välja det. 
Menysystemet är rullande, alltså kom-
mer du runt i alla undermenyer oavsett 
vilket håll du bläddrar åt. 

Om du vill gå ur en meny, bläddra tills 
displayen visar END. Tryck sedan på 
valknappen . Du kan också vänta i 30 
sek så avslutas menyn automatiskt. Hur 
du hittar i menyerna beskrivs i avsnittet 
Så ställer du in EB-Therm.
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Sätta på och stänga av EB-Therm
För att nå stand by-läge, håll in av/
på-knappen en sekund. Återgå till 
normalläge genom att återigen hålla in 
knappen en sekund.

I stand by-läge regleras inte värmen. 
Klockan går som vanligt, valt program 
och inställd temperaturer finns kvar i 
minnet.

Lås knappsatsen
För att undvika att någon kommer åt 
knapparna av misstag, kan knappsat-
sen låsas. Detta visas med texten LOCK 
i displayen.

Tryck  och bläddra fram till LOCK. 
Bekräfta med  för att låsa.

Lås upp genom att hålla båda pilarna 
intryckta tills texten LOCK försvunnit.

Temperatur

Visning av faktisk temperatur (ärvärde)
Lås först knappsatsen. Tryck . Belys-
ningen tänds och aktuell temperatur i 
golvet (F) visas. Detta gäller om
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termostaten är inställd på Golvtermo-
stat. Annars visas istället aktuell tempe-
ratur i rummet (R). Temperaturen visas i 
30 sek efter senaste knapptryckningen.

Tid och datum
Tid ställs i 24-timmarsformat. Rätt 
veckodag räknas fram automatiskt. 
Kalendern ställer om vid skottår och 
anpassar sig till sommar-/vintertid. Läs 
hur du ställer in rätt tid och datum i 
avsnittet Så ställer du in EB-Therm/Tid 
och datum.

Adaptiv funktion
EB-Therm har en funktion som räknar 
ut när uppvärmningen ska starta för 
att ge rätt temperatur vid rätt tid. Den 
är aktiverad vid leverans, men kan 
stängas av:

Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till AF, välj med .
Bläddra mellan ON/OFF, bekräfta sedan 
med .
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Ventilationsläge
Om rumstemperaturen sjunker mer än 
3 °C under en minut, t.ex. vid vädring, 
aktiveras ventilationsläget. Då slutar 
EB-Therm att värma under 15 minuter 
för att sedan återgå till normalläge. 
Funktionen är alltid aktiv. 

Fördröjning mellan från- och tillslag
För att undvika onödigt slitage på inre 
komponenter och förlänga termo-
statens livslängd, finns en inbyggd 
fördröjning. Om du höjer önskad tem-
peratur så att termostaten slår till, och 
sedan sänker kort därefter, tar det 30 
sekunder innan den slår från igen.

Aktuell status 
Med hjälp av värmesymbolen kan du 
se den aktuella statusen för EB-Therm. 
Se avsnittet Displayens symboler.
Symbol på - termostaten är på och 
golvvärmen är aktiverad.
Symbol av - termostaten är på och 
golvvärmen är avslagen.

Regleringsfunktioner
EB-Therm 205 kan reglera tempera-
turen på tre olika sätt. På så sätt kan 
både komforttemperatur och eventu-
ella temperaturkrav på golvmaterial 
kombineras. 
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Hur du väljer funktion beskrivs i avsnit-
tet Så ställer du in EB-Therm/Reglerings-
funktioner.

Golvtermostat - En givare i golvet mäter 
temperaturen och reglerar värmen där-
efter. Om golvgivaren är inkopplad när 
termostaten slås på för första gången, 
väljs denna funktionen automatiskt. 
Förinställt värde är 22 °C.

Rumstermostat - EB-Therm 205 har 
inbyggd givare för att mäta rum-
mets temperatur och reglera värmen. 
Regleringsfunktionen kan ej väljas när 
golvgivaren är inkopplad. 

Rums- och golvtermostat - Den inbygg-
da givaren reglerar rumstemperaturen 
och givaren i golvet fungerar som golv-
temperaturbegränsare. Begränsningen 
kan göras mellan 5 °C och 45 °C.  
Fabriksinställningen 35 °C ger en yt-
temperatur på ca 27 °C. Bryttemperatu-
ren kan ändras, avsnittet Så ställer du in 
EB-Therm/Regleringsfunktioner. 

Viktigt 
I rum med stora fönster som utsätts för so-
linstrålning, rekommenderar vi funktionen 
Rums- och golvtermostat.

I rum med trägolv ska alltid funktionen 
Rums- och golvtermostat användas.
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Displayens symboler

1. Vald meny/LOCK för låst knappsats
2. Värmesymbol
3. Aktuell temp (ärvärde)
  /Inställd temp (börvärde) °C
4. Symbol för energisparprogram kontor
5. Vald reglering
6. Symbol för energisparprogram hem 

1

3

2

6 4

5
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Så ställer du in EB-Therm

I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in 
EB-Therm 205 efter dina behov. Genom 
att göra dessa inställningar kan du 
anpassa golvvärmesystemet maximalt 
efter ditt eget värmebehov.

Vill du veta mer om hur du navigerar i 
menyerna eller använder knappsatsen, 
läs avsnittet Så fungerar EB-Therm.

Reset
Med funktionen Reset återställer du EB-
Therm till förvalda fabriksinställningar. 
Alla dina personliga inställningar 
raderas.

Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till RST och välj 
med .

Bläddra mellan NO/YES, bekräfta sedan 
med . YES raderar inställningarna, NO 
återgår till menyn.
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Ljus och kontrast

Ställ in displayens bakgrundsbelysning
Displayen lyser alltid i 30 sek efter se-
naste knapptryckning. Sedan dämpas 
belysningen. Du kan också ställa in så 
att den istället släcks helt.

Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till DISP och välj 
med .

Bläddra mellan ON/OFF, bekräfta sedan 
med . ON gör att displayen går till 
svag belysning 30 sek efter senaste 
knapptryckning, OFF gör att den släcks 
helt.

Ställ in displaykontrast
Tryck  och bläddra till CONT. Tryck  
för att välja. Displayen visar en siffra 1-8  
beroende på nuvarande inställning. 
Bläddra och kontrasten regleras. Be-
kräfta med  när du har hittat rätt nivå.

Tid och datum

Ställ in tid och datum 
Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till CLK och välj 
med . 
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Ställ först in timmar genom att bläddra 
fram till rätt tid och bekräfta  . Ställ in 
minuter på samma sätt och bekräfta 
med .

Ställ in dag och månad samt år på 
samma sätt. Bekräfta med . Veckodag 
visas inte i displayen, men systemet 
ställer in rätt veckodag automatiskt. 

Stäng av sommar-/vintertid
Kalendern anpassar sig automatiskt 
till sommar-/vintertid. Funktionen kan 
stängas av.

Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till S och välj med 

.

Bläddra mellan ON/OFF, bekräfta sedan 
med .

Temperatur

Ändra önskad temperatur (börvärde)
För varje tryck på uppåt- eller nedåtpil 
ökar eller minskar temperaturen med 
0,5°C. 
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Regleringsfunktioner
Dessa beskrivs utförligare i avsnittet Så 
fungerar EB-Therm/Regleringsfunktioner. 

Välj regleringsfunktion
Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till RNF och välj 
med . 

Ikonen för den aktuella funktionen (R, 
F eller R&F) blinkar. Bläddra mellan de 
olika alternativen, bekräfta med . 

Viktigt R går ej att välja om golvgivare är 
ansluten. 

Ändra bryttemperatur för rums- och 
golvtermostat (R&F)
Tryck  och bläddra fram till SET. Välj 
med . Bläddra fram till OH och välj 
med . 

Inställd temperatur blinkar nu på dis-
playen. Bläddra fram önskad tempera-
tur, bekräfta med .
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Energisparprogram

Ett smart sätt att spara energi är att an-
passa uppvärmningen till ditt faktiska 
behov under dygnet och t. ex. sänka 
temperaturen när ingen är hemma. Det 
finns två förinställda programalternativ 
för temperatursänkning i EB-Therm 
205: ett för hem- och ett för kontors-
miljö.

Uppvärmningstiden är alltid inräknad 
i programmen tack vare den adaptiva 
funktionen. Läs mer i avsnittet Så fung-
erar EB-Therm/Adaptiv funktion.

Starta ett program
Tryck  och bläddra fram till PROG. Välj 
med . 

Ikonerna   visas. Den aktuella 
programikonen blinkar. Om ingen av 
ikonerna blinkar är inget program valt. 
Bläddra mellan ikonerna.Välj med  
och programmet startar. När ett pro-
gram körs visas den aktuella programi-
konen.
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Stoppa ett program
Tryck  och bläddra fram till PROG. Välj 
med . 

Den aktuella programikonen blinkar. 
Bläddra tills ingen av ikonerna blinkar, 
bekräfta med .

Olika programalternativ
De två förinställda programmen är 
anpassade för de flesta hem- resp 
kontorsmiljöer. 

Program för hemmiljö 
Temperaturen sänks automatiskt med 
5 °C under följande tider:
Mån – Fre kl 08:30 – 15:00
Mån – Sön kl 23:00 – 05:00 

Program för kontorsmiljö 
Temperaturen sänks automatiskt med 
5 °C hela tiden utom:
Mån – Fre kl 06:00 – 18:00



 

 

 

 

 

 

 

3.4 Brandvarnare 

Din bostad är utrustad med brandvarnare. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa "pip" när det är dags att byta 
batteri. Testa några gånger per år att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen och rengör den 
med dammsugaren en gång per år.  

 
 

3.5 Porttelefon och kodlås 
 

Ditt hus är försett med porttelefon och kodlås, information om hur du använder systemet finner du i leverantörens 
beskrivning på följande sidor. Styrelsen ansvarar för hanteringen och eventuella frågor för de delar av 
utrustningen som är utanför bostaden.  
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Bruksanvisning 
Lux 

 
Lyser grönt, när en av tilläggsfunktionerna används. 

 
 

 
Lyser rött, när privatfunktionen är aktiverad 

 
 

Privatfunktion 
 

Ljusknapp 
 

Knapp till tilläggsfunktioner 
 

        Telefonlur 
 
 
 
 
 
 

Dörröppningsknapp 
 
 
 

 
Ljudstyrka 

 
 

 
Betjäning 

Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr: 
Via samtalstionen ges en signal 
om att det är ett dörrsamtal. 

 
Samtal med vederbörande vid gatudörren:  

När luren lyfts uppstår automatisk kontakt 
med vederbörande vid gatudörren. 

 
Ändring av samtalsvolymen: 

Samtalets ljudstyrka kan ändras genom att justera den 
lilla vridknappen på undersidan av hustelefonen. 

 
Upptagen signal: 

Ifall ett samtal redan är igång, blinkar den fröna lampan 
när luren lyfts. 

 
Trappljus: 

Ljuset tänds genom att trycka på ljusknappen. 
 
Dörröppning: 

Dörren öppnas genom att snabbt tryck på  
dörröppningsknappen. 

 
Avslutning av samtalet: 

Samtalsförbindelsen avbryts automatiskt, när luren 
läggs på. 
Av diskretionshänsyn är samtalslängden begränsad till 
två minuter, liksom det är omöjligt för andra boenden 
att lyssna på samtalet. 

 
 

 
 
 
 
 
Skillnad på ringsignaler: Genom programmering av olika 
melodier, kan tydlig skillnad mellan uppringningar från 
gatu- eller lägenhetsdörr samt intern uppringning höras. 
 
Val av ringsignal (melodi) 
1.  För att starta programmeringen: Tryck på 

privatfunktionsknappen i 8 sek., intill en 
kort bekräftande ton kan höras – släpp 
knappen. 

 
2. Välj melodi till ringsignalen från gatudörr eller 

lägenhetsdörr genom att trycka på 
dörrröppnings- eller ljusknappen - se 
nedanför. 

 
- från gatudörr 

Tryck på dörröppningsknappen flera 
gånger, intill du finner den önskade 
melodin. Den sist valda melodin sparas. 

 
- från lägenhetsdörr 

Tryck på ljusknappen flera gånger, intill 
du finner den önskade melodin. Den sist 
valda melodin sparas. 



 

4. Ventilation 
 

4.1 Ventilation 
 

 

Ventilationssystemet är ett mekaniskt till och frånluftsystern med värmeåtervinning, ett så kallat FTX system. En 
frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i exempelvis badrum, wc och kök. Frisk ersättningsluft 
blåses sedan ut via donen i sovrum och vardagsrum.  

 

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som återvinner frånluftens värme och använder den till 
uppvärmning av den nya luften som sedan blåser ut i bostaden. Samtliga luftdon är injusterade för att erhålla rätt 
luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonen, då det kan ge ökade 
uppvärmningskostnader, Ijud -och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen. 

 

Rengöring av tilluftsdon.  

Rengör tilluftsdonen regelbundet för att bibehålla ett gott inomhusklimat. Normalt är det tillräckligt att rengöra 
donen med en fuktig trasa men upplevs donen kraftigt nedsmutsade så är det möjlig att demontera dem för 
rengöring. För utförligare instruktion om hur du plockar isär donet se leverantörens anvisning som följer.  
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Service 
 

 
Tryck in frontplåtens bägge hörn samtidigt och frigör frontplåten genom att försiktigt dra 
från den öppna sidan. 
Notera strypplattans position. Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i 
vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen. 



 

 

Rengöring av frånluftventil 

Rengör frånluftventilen två gånger om året, Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är 
viktigt att inte ändra inställningen på tilluftsdonet, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud och 
dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen. 

 
Bild 1 

Torka av ventilen med en lättfuktad trasa. Det går även bra att använda en dammvippa eller dammsuga ventilen. 

 

Bild 2 

Det bästa är dock att ta ner hela ventilen från taket. 

Det gör man genom att ta tag runt ringen/ramen och dra ner. 

 

Bild 3 

När ventilen är nedtagen, syns två spännringar/metallringar på ventilens baksida. 

Det är dessa som ser till att ventilen spänns på plats mot rörkanalen. 

 

Bild 4 

Rengör efter behov. 

Tops eller diskborste samt diskmedel som är fettlösande är bra hjälpmedel, speciellt för att komma åt emellan 
kon och ring. 

 

Bild 5 

När rengöringen är klar, fälls spänntrådarna upp som på bilden. 

För upp ventilen mot rörkanalen och se till att spännena läger sig i första spåret inne i röret, 

Tryck till så att ventilen sitter fast. 

Om spänntrådarna fästs ett spår längre in, kommer inte ventilen sitta kvar. 

 

Rengör ventilerna minst en gång per halvår eller tätare vid behov. Smutsiga frånluftsdon ger en försämrad 
ventilation och risk för visselljud. 

 
  



 

5. Vitvaror 
 

5.1 Spisfläkt 
 

Diska spisfläktens filter för hand eller i diskmaskin en gång i månaden. Utförliga instruktioner och 
skötselanvisningar för din spiskåpa finns i leverantörens anvisningar som finns på din förenings hemsida. 

 

Matlagning och vädring 

Spiskåpan kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs, 
öppna fönstret i ett sovrum och stäng sovrumsdörren. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan 
som finns under dörren räcker för att den friska luften ska komma in. Öppna inte köksfönstret vid matlagning. 
Sker detta sprids matoset i hela lägenheten, Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck 
i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. 
  



 

 

 

5.2 Spishäll och ugn 
 

Bostaden är utrustad med en glaskeramikhäll av (induktionstyp som tillval) och en energieffektiv ugn. Utförliga 
skötselanvisningar finns i leverantörens bruksanvisning som finns på er förenings hemsida. 

 

Rengöring av häll 

Hällen rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för glaskeramik. Det anpassade medlet lägger en 
skinande, smutsavvisande hinna över hällen som förenklar fortsatt rengöring. Vattenfläckar tas bort med hjälp av 
citron eller ättika. Var noga med att rengöra hällen efter varje gång den är använd, på sa sätt bränns inte maten 
fast. Mat som kokar över och fastnar samt kraftig smuts på hallen tas enkelt bort med en speciell skrapa 
anpassad för glaskeramikhällar. Använd endast skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan göra 
repor i glaskeramiken. Bladet är mycket vasst, tryck därför in bladet i skrapan igen efter att glasskrapan använts. 
Skadat skrapblad ska bytas ut för att inte orsaka skador på keramiken. 

 

Skador på hällen 

Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Använd därför inte spishällen som avlastnings- eller 
arbetsyta. 

 

Varma plattor 

Överhettad olja och fett antänder lätt. Undvik detta genom att alltid hålla uppvärmningen under uppsikt. Skulle 
oljan eller fettet ändå antändas, släcks det genom att omedelbart sätta på locket eller lägga på en tallrik. Häll 
aldrig vatten över brinnande olja eftersom det får elden att flamma upp. Spishällen kan vara varm en stund efter 
användandet, placera därför inte något på hällen. Restvärmeindikatorn på ovansidan varnar om att hallen 
fortfarande är varm. Håll uppsikt över barn som vistas vid hällen. 

 

Rengöring av ugn 

Ugnens utsida torkas av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk trasa. Använd inga starka 
rengöringsmedel. Insidan rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för ugn på dess emaljerade ytor. 
För att underlätta rengöring kan man tända lampan. Om ugnen är försedd med katalytisk emalj (självrengörande 
emalj) ska inte ugnsrengöring användas, se leverantörens anvisningar för mer utförlig information. 

 

 

Ugn med front i rostfritt stål 

Avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse- och äggvitefläckar omedelbart. Korrosion kan bildas under denna typ av 
fläckar. Använd vatten och lite diskmedel för rengöring. Torka av ytan med en mjuk duk. 

 

5.3 Kylskåp och frys 
 

Utförliga skötselanvisningar för dina vitvaror finns i leverantörens bruksanvisning som finns på föreningens 
hemsida. 

 

Rengöring kylskåp 

Kylskåpet rengörs invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring under och på baksidan 
av kylskåpet samt runt kompressorn förlänger livslängden. En dammig baksida medför även risk för brand. 

 

Rengöring och avfrostning av frys 

Frys bör frostas av och rengöras regelbundet för att få jämn temperatur och låg elförbrukning, Observera att vissa 
frysmodeller har automatisk avfrostning. Liksom för kylskapet måste under- och baksidan av frysen rengöras 
regelbundet. 



 

 

Manuell avfrostning: 

 

1. Ställ termostaten på noll och tag ut varorna. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställs in kärl med hett 
vatten (ej kokande) i frysen. 

 

2. Rengör skåpen med ljummet vatten och milt diskmedel. 

 

3. Torka skåpet ordentligt torrt. Det är fukten som ger frostbildning. 

Kylskåp och frys är placerade på plastlådor för att eventuell kondens ska samlas upp och inte skada golvet. 
Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov. När du flyttar ut kylskåp och frys för att städa 
bakom och under, tänk på att sätta tillbaka fuktskyddet. 

 

Har du kyl och frys i rostfritt stål så avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse och äggvitefläckar omedelbart. Korrosion 
kan bildas under denna typ av fläckar. Använd vatten och lite diskmedel för rengöring. Torka av ytan med en 
mjuk duk. 

 

 

5.4 Diskmaskin 
 

Skötselanvisningar för din diskmaskin finns i leverantörens bruksanvisning som ligger i en låda i köket vid 
inflyttning. Diskmaskinen är liksom kylskåp och frys placerad på en plastlåda för att eventuell kondens och 
vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid 
behov. Rengör även spolararm och sil vid behov. 

 

Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad framtill på diskbänksblandaren och den ska vara avstängd när 
du inte använder diskmaskinen. 

 

5.5 Mikrovågsugn 
 

Skötselanvisningar för din mikrovågsugn finns i leverantörens bruksanvisning finns på er föreningshemsida. Har 
mikrovågsugn rostfritt stål så avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse- och äggvitefläckar omedelbart. Korrosion kan 
bildas under denna typ av fläckar. Använd vatten och lite diskmedel för rengöring. Torka av ytan med en mjuk 
duk. 

 

5.6 Tvättmaskin och torktumlare 
Rengör tvättmedelsfack och rensningssilen efter användning av tvättmaskinen och även tvättmaskinens vattenlås 
vid behov. Rengör luddfiltret på torktumlaren efter användning. Har du en kondenstumlare rengörs även 
kondensatorn vid behov. Skötselanvisningar för din tvättmaskin och torktumlare finns i leverantörens 
bruksanvisning som finns på föreningens hemsida  

 
  



 

 

6. Golv, väggar och tak 
 

6.1 Kakel och klinker 
 

Våtrumsväggar och golv 

Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller ner i golvet. Undvik därför att 
göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar. Om du ända måste göra hål är det viktigt 
att du tätar hålet kring skruven med våtrumssilikon. Material hittar du hos välsorterade fackhandlare. Anlita en 
hantverkare/plattsättare om du känner dig minsta tveksam. Punkteras tätskiktet utan erforderlig tätning kan 
fuktskador uppstå. 

 

Rengöring 

Väggar och golv beklädda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten och 
eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används 
skursvamp eller skurborste med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas ned. 
Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet. 

 

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt, surt rengöringsmedel. Utspädd 
hushållsättika fungerar utmärkt, Kom ihåg att vattenmätta fogarna före tvättning. Vissa kakelplattor har glasyrer 
eller speciella dekorer som kan vara känsliga för starkt sura rengöringsmedel, kontrollera därför leverantörens 
anvisningar. Avsluta rengöringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr 
trasa. 

 

Oglaserade plattor 

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och återfettande rengöringsmedel eller 
såplösning, Behandling med såplösning ger på sikt en effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling 
med klinkerolja. Om plattorna är kraftigt nedsmutsade rengörs de med vatten och alkaliskt allrengöringsmedel 
eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt. 

 

Glaserade plattor, mosaik och "granitkeramik" 

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och svagt alkaliskt allrengöringsmedel. 
Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste, Om 
plattorna är kraftigt nedsmutsade används vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. 
Torka med rent vatten efteråt.



SKÖTSEL-
ANVISNINGAR

FÖR
VÄGGBEKLÄDNADER

OCH GOLVBELÄGGNINGAR
AV KERAMISKA PLATTOR

Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15



Beklädnader och beläggningar av keramiska plattor har mycket lång
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens egen. Väggar och
golv med keramiska plattor är underhållsfria. Normalt krävs endast
regelbunden städning anpassad till aktuell nedsmutsning och
avtorkning vid spill och liknande.

I denna skrift redovisas förslag och rekommendationer på hur
väggar och golv med keramiska plattor kan skötas på bästa sätt.
Anvisningarna är utarbetade av Byggkeramikrådets Tekniska
Kommitté och är en generell vägledning. Se även rekommendatio-
ner som respektive tillverkare lämnar för sina produkter.

Materialfakta
Keramiska beklädnader och beläggningar består av keramiska plat-
tor, monterade på underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar
mellan plattorna fyllda med fogmassa.

Plattorna tillverkas av lera som formas, torkas och bränns. Det
finns  både glaserade och oglaserade plattor. Produkterna klassifi-
ceras genom svensk och europeisk standard efter formningsmetod
och plattornas vattenabsorption, som är ett mått på det keramiska
godsets porositet. Många andra egenskaper hos materialet sam-
manhänger med porositeten.

Vanligt förekommande benämningar på olika typer av keramiska
plattor är kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och cottoplattor (”ter-
racottaplattor”).

Kakelplattor: Tillverkas av leror som ger relativt poröst gods.
Vattenabsorptionen är 10 – 20 %. Kakelplattor är alltid glaserade. De
är i huvudsak avsedda för väggbeklädnader inomhus.



Klinkerplattor: Tillverkas av tätsintrande leror som ger lägre vatten-
absorption än ca 10 %, vanligtvis mellan 0 och 6 %. Klinkerplattor
förekommer både glaserade och oglaserade. De används som
väggbeklädnader, vanligtvis glaserade och som golvbeläggningar,
både glaserade och oglaserade.

Mosaik: Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som
vid tillverkningen monterats på nät eller papper i form av ark.

”Granitkeramik”: Tätsintrade klinkerplattor som med hjälp av avan-
cerad tillverkningsteknik får extremt låg porositet. Vattenabsorp-
tionen är ofta under 0,5 %. Plattorna är vanligtvis oglaserade men
förekommer även glaserade och polerade. De kan tillverkas i stora
format med mycket god måttnoggrannhet.
Cottoplattor, ”terracottaplattor”: En speciell typ av plattor som
ofta har mycket hög porositet. Vattenabsorptionen är vanligtvis 6 –
10 %, men kan även vara upp till 20 %. Cottoplattor är oglaserade.
De har en rustik karaktär med relativt låg måttnoggrannhet.

Fogmassor utgörs vanligtvis av cementbundna finkorniga massor
som efter blandning med vatten breds ut över beklädnaden/belägg-
ningen med gummispackel så att fogarna fylls. Överskottsmassa
skrapas av och fogarna bearbetas med vatten och svamp så att
fogytorna får en jämn och slät yta. Den cementbundna massan får
efter härdningen en viss porositet som medför att vätska kan sugas
upp i fogen.

Andra typer av fogmassor är baserade på bindemedel av härd-
plaster, till exempel epoxi. De appliceras huvudsakligen på samma
sätt som cementbundna massor men ger nästan helt täta fogar med
mycket låg porositet och hög motståndskraft mot kemikalier.

För rörelsefogar används mjukfogmassor. I våtutrymmen an-
vänds vanligen silikonbaserade massor med egenskaper som med-
för viss risk för påväxt av mögelsporer och andra mikroorganismer.

Materialval
För golvytor som kommer att utsättas för hög smutsbelastning bör
oglaserade klinkerplattor med låg vattenabsorption, under 3 %, väl-
jas. Oglaserade plattor med hög porositet bör undvikas. Undersök
därför plattornas lämplighet för aktuell smutsbelastning. Alternativt
kan glaserade plattor väljas med hänsyn tagen till eventuell halkrisk
och förekommande trafikbelastning.



Rengöring 
och efterbehandling 

i byggskedet

Rengöring i samband med fogning
Efter avtvättning av beklädnaden/beläggningen skall inga 
fogrester finnas kvar på plattornas yta.

En tunn cementfilm kan dock ibland bli kvar. På oglase-
rade eller mattglaserade plattor är det viktigt att sådan 
cementfilm avlägsnas så att inte smuts fastnar i ytan och 
skötseln försvåras. Gäller även tätsintrade plattor.
Genom tvättning med sura rengöringsmedel kan normalt 
cementfilmen tas bort. Ytor med dessa plattyper bör 
därför i normalfallet syratvättas efter att fogarna 
hårdnat, dock senast i samband med slutstädningen.
Använd produkter av typ ”Klinkerrent” eller likvärdig, 
sur produkt. Fogarna skall vattenmättas före 
rengöringen och hela golvet skall sköljas med 
rent vatten efteråt.

”Terracottaplattor” kräver speciell hantering 
vid fogning. För att undvika att fogmassan 
tränger in i plattornas yta är det 
lämpligt att vattenmätta dem 
före fogningen.



Efterbehandling av golvbeläggningar
Beläggningar med oglaserade, ej tätsintrade keramiska plattor i
torra utrymmen kan efterbehandlas med klinkerolja. Oljan ger ett
visst skydd mot att vatten och smuts tränger in i ytan, vilket under-
lättar städning och rengöring senare i bruksskedet. Behandlingen
medför att plattorna får en djupare lyster och något mörkare färg-
ton.Tätsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.

Terracottaplattor skall i regel efterbehandlas. Följ tillverkarens
anvisningar som ofta innebär impregnering och därefter behandling
med flytande vaxprodukt. Observera att plattor som har vattenmät-
tats inför fogningen behöver torka 1 – 2 dagar innan efterbehand-
lingen kan göras.

Bonvaxer eller andra produkter som inte är uttalat avsedda för
keramiska plattor skall inte i något skede användas vid behandling
av keramiska golv.

Efterbehandling av väggbeklädnader
Tätsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.
Oglaserade plattor på utsatta väggytor i t.ex. kök kan efterbehand-
las med klinkerolja.



Rengöring 
av keramiska väggar

och golv

Väggar
Beklädnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i
första hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt
rengöringsmedel – diskmedel eller ”Allrengöring”. Vid kraftig ned-
smutsning används i första hand mekanisk bearbetning med skur-
svamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt rengöringsmedel
– ”Allrengöring”. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt fogarna som
smutsas lättast beroende på porositeten. Eventuella mjukfogar bör
torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats på grund av kalkhaltigt vatten
avlägsnas enklast med svagt surt rengöringsmedel, t.ex. ättiksyra
(ättiksprit). Fogarna vattenmättas före tvättningen.

Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella
dekorer som inte tål mekanisk bearbetning och kan vara känsliga
för starkt sura rengöringsmedel. Kontrollera med leverantören före
rengöring.

Avsluta all rengöring med att noga skölja med rent vatten och
mjuk svamp. Torka med torr trasa.



Golv – torra utrymmen
Rengöringen av keramiska golv anpassas till ytornas smuts-
belastning.

Den dagliga rengöringen kan normalt bestå av torrmoppning
som avlägsnar partiklar och damm.

Oglaserade, ej tätsintrade plattor
För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs våtren-
göring med vatten och återfettande rengöringsmedel/såplösning, 
normalt en gång per vecka. Behandling med såplösning ger på sikt
effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling med
klinkerolja.

Efter längre tids användning av golvet utan städning, eller efter
särskilt kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och alka-
liskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”/”Grovrengöring”. Skölj med
rent vatten efteråt.

Glaserade plattor, mosaik och tätsintrade plattor ”granit-
keramik”
För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs en våt-
rengöring med vatten och svagt alkaliskt rengöringsmedel –
”Allrengöring”. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn
beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste.

Efter längre tids användning av golvet utan städning, eller efter
särskilt kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och alka-
liskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”/”Grovrengöring”. Skölj med
rent vatten efteråt.

Golv – våta utrymmen
(Badanläggningar, storkök, livsmedelsindustrier etc.)
Samtliga nämnda plattyper för golv i torra utrymmen kan också före-
komma i våta miljöer. Plattor avsedda för våta golv har ofta en struk-
turerad yta som ger ett visst halkskydd.

Ett effektivt sätt att rengöra sådana plattor är behandling med
högtrycksspruta. Trycket i sprutan bör inte överstiga 5 MPa (50 bar).
Vid högre tryck finns risk att fogarna skadas. Munstycket skall vink-
las ca 45 grader och hållas ungefär 20 cm från golvytan. Om alka-
liskt rengöringsmedel används bör detta påföras golvet i torrt till-
stånd. Sura rengöringsmedel måste däremot spridas ut på redan fuk-
tiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, på fuk-
tiga golvytor, vara grogrund för mögeltillväxt. Detta motverkas bäst
genom återkommande rengöring med alkaliskt rengöringsmedel och
god ventilation av utrymmet.



Fläckborttagning
Spill och läckage skall alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp
så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det
lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka
koncentrationen. Prova rengöringseffekten på liten och helst undan-
skymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den kera-
miska beläggningen/beklädnaden.

Här följer några vanligen förekommande föroreningar och förslag
på lämplig typ av rengöringsmedel:

Livsmedelsfett, öl, vin, glass, hudfett, oljefilm, smörjfet, metallskrap
av aluminium
Alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring” eller ”Grovrengöring”, 
soda eller kaustiksodalösningar.
Observera att alkaliska rengöringsmedel är avfettande och där-
med uttorkande för huden. Skydda ögon, slemhinnor och hud.

Kalkutfällningar, cement och bruk, rostfläckar, metallskrap av stål
Sura rengöringsmedel – ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit, 
”Murtvätt”.

Färgspill av oljefärg/alkydfärg, motorolja, asfaltfläckar
Lösningsmedel – lacknafta, T-grön

Gummi, stearin, parafin
Lösningsmedel – aceton, sprit, T-röd, rengöringsbensin

Färgspill akrylatfärg
Vatten – utspädning av färgen med mycket vatten och upptorkning
Färgfläckar som torkat
Mekanisk rengöring – skrapning med rakblad 
Färgborttagningsmedel

Kraftigt färgande vätskor, t.ex. rödvin och rödbetsspad
Alkaliskt och blekande rengöringsmedel – ”Klorin” i spädning efter 
tillverkarens rekommendation för fläckborttagning

Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15

E-post: info@bkr.se
Hemsida: www.bkr.se



 

6.2 Parkettgolv 
 

Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött parkettgolv håller i många år. Vid 
mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan försvinner när luftfuktigheten höjs 
igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av UV ljus. 

 

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom torrmoppning eller dammsugning. Vid 
grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden trasa. Tillsätt eventuellt milt rengöringsmedel utan 
ammoniak i vattnet. Använd inte svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. Underhåll gärna golvet 
med specialmedel för parkettgolv för att få ett extra skydd. Det rekommenderas i hemmiljö två gånger per år. 

 

Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga möbler undviker du att repa ditt 
parkettgolv. När du ska flytta pianot, den tunga hyllan eller soffan kan du ställa möbeln på en filt eller matta och 
försiktigt skjuta till önskad plats. Ställ inte blomkrukor direkt på golvet. 

 

 
  



RENOVERING

Fläck av: Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass,  Neutralt eller svagt alkaliskt 
grädde, juice, kaffe, läsk,  rengöringsmedel utan 
saft, te, vin, ägg, öl, exkre-  ammoniak utspätt i  
menter, kräkningar, urin ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, sko- Tvättnafta, lacknafta 
kräm, sot, svårare fläc- 
kar av choklad och fett

Färgkritor, läppstift,  T-sprit 50% 
tusch

Stearin, tuggummi Kylspraya eller lägg en plast 
påse med isbitar på fläcken.  
Skrapa sedan försiktigt. 

Blod Kallt vatten

SKÖTSELRÅD LACKERADE TRÄGOLV 
FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en 
ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och 
om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla 
former av vatten, torka upp eventuellt spill omedel-
bart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar 
av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och 
märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.

STÄDNING
Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom 
smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast 
borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. 
Fukttorkning med en hårt urvriden microfiberduk 
(mopp) utföres vid behov. I vattnet kan tillsättas 
några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel, typ 
handdiskmedel utan ammoniak.
Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

FLÄCKBORTTAGNING

FLÄCKNYCKEL

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och 
eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en 
väl urvriden trasa.

Ett lackerat trägolv skadas av mycket och hett vatten, 
starka rengöringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner, 
aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttag-
ningsmedel med stor försiktighet. OBS! Slipning med 
stålull och skurnylon kan repa lacken. 
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De flesta trägolv kan renoveras upprepade gånger så länge 
som det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela 
golvet till rent trä för att omlackeras. På så sätt erhålls 
samma nyans och glans på golvet. För ett bra resultat 
förutsätts att golvets underlag är stabilt och att slitskiktets 
stavar sitter väl förankrat i underlaget.
 Begränsade skador kan punktlagas, men kan ge en 
synlig övergång mellan det gamla golvet och lagningen. 
Slitskador som smårepor kan slipas med fint slippapper 
och överlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en 
slitytestav eller lamellbräda bytas ut.
 För att förlänga lackytans livslängd kan underhåll göras 
med en underhållslack/refresher. Detta ger extra skydd och 
lyster. Riktvärde för golv i hemmiljö är 1-2 gånger per år, 
eller efter behov. Underhållslack har en halkhämmande effekt 
och innehåller inget vax vilket möjliggör för en framtida 
överlackning. Om trägolvet behandlats med vax eller polish 
måste golvet slipas till trärent före omlackeringen.

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med 
naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. På 
sommaren sväller det och på vintern krymper det. 
Brädorna kan kupa eller skåla sig, där upp till 0,4 
mm inte är ovanligt. Det finns toleranser som tillåter 
upp till 0,2% av brädans bredd. När träet krymper, 
syns detta som springor mellan bräderna. För att 
motverka alltför stora rörelser och därmed skador på 
golvet skall rumstemperaturen hållas inom 15-25°C  
och den relativ fuktigheten mellan 30-60% . Vissa 
träslag som bok och lönn kan vara känsligare för 
klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme 
torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme 
får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27°C . Relativ 
luftfuktighet i inomhusluften ökar då människor 
vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom 
matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex 
akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften. 
Den relativa luftfuktigheten kan också höjas med 
hjälp av luftfuktare.

RÄTT TEMPERATUR
OCH LUFTFUKTIGHET



 

6.3  Tapeter och målade ytor 
 

Målade ytor 

Var försiktig med nymålade ytor, färgens goda egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter att färgen har 
hårdnat används handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Missfärgningar 
som uppkommit då metall gnidits mot ytan försvinner lätt med ett suddgummi. 

 

Tak 

Målade ytor torkas av med en väl urvriden trasa efter rengöring. Matta ytor kan bli flammiga vid kraftig tvättning. 
Var extra varsam om ditt tak är grängat (dvs taket har en knottrig ytstruktur), då är det känsligt för fukt och får inte 
torkas med fuktig trasa. 

 

Halvmatta och halvblanka färger 

Gör ren ytan med diskmedel alternativt allrengöringsmedel nerifrån och upp. Torka med vatten och vädra för att 
minska luftfuktigheten. 

 

Listverk 

Golvsocklar är tillverkade av målad furu. Dörrfoder är fabriksmålade vita i kulor 0502-Y. 

 

Information om de färger som är valda i din bostad finns i specifikationen över dina inredningsval. 
  



 

6.4  Att sätta upp saker på väggen/i taket 
 

Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem, var noggrann när du sätter upp tavlor, krokar och liknande 
för att undvika onödiga hål i väggarna. Olika väggmaterial kräver olika metoder för uppfästning, ta kontakt med 
kunnig person om du är osäker.  Om du har skjutdörrar i din bostad, tänk på att spiken eller skruven som du 
använder för att hänga upp din tavla med kan skada eller låsa skjutdörren. Viktigt att tänka på när du skall fästa 
lampor, krokar m.m. i taket i din nya lägenhet är att du inte får borra djupare än 50 mm. Detta 
beror på de installationer som ligger över detta djup. Risken finns att du träffar 
vattenledningar eller el installationer om du borrar djupare än 50 mm.  

Tänk också på att det i nybyggda hus finns mycket installationer i väggarna, bilden till höger 
är tagen från en typisk badrumsvägg och visar rördragningen som finns inuti väggen. Vi 
rekommenderar därför att du inte använder infästning längre än 13mm i väggar angränsande 
till ditt badrum och schakter.    

 

Hårda väggar 

I betong- och tegelväggar gör du hål med en slagborrmaskin 

 

 

 

 
Porösa väggar  

Till gipsskivor och lättbetongväggar använder du drillborr, borrsväng eller borrmaskin.  Alla hål måste pluggas. 
Din järnaffär kan ge dig råd om vilka skruvar och krokar du bör använda för respektive väggmaterial. Undvik 
självhäftande krokar, de lossnar lätt och lämnar fula limmärken efter sig. 

 

I Våtrum  

Undvik att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar.  Läs mer under avsnitt  "Kakel 
och klinker" 

 

Vägg-TV 

Beakta leverantörens anvisningar för infästning av vägg-TV. Tänk på att om du monterar TV på en arm så kan 
kraftfullare infästning komma att behövas i väggen.  

 

Så här gör du osynliga hål  

Vid upphängning av exempelvis större tavlor eller hyllor då du behöver borra i väggen kan du en enkelt gömma 
borrhålen. Börja med att göra två snitt i ett kryss i tapeten med en skarp kniv där du vill borra.  Lyft undan 
tapetflikarna och borra.  När du inte ska använda hålet längre tar du ut skruven, viker tillbaka tapetflikarna och 
hålet "försvinner". 

 
 

 
  



 

7.  Inredning 
 

7.1   Köksinredning 
 

Ditt kök håller hög standard och är byggt för att användas varje dag under lång tid. Genom att ta hand om dess 
inredning får du ett kök som kan användas varje dag i många år. Om du har bänkytor av trä är det extra viktigt att 
du följer leverantörens anvisningar för att bevara dess egenskaper. Torka skåpsluckor torra efter tvätt och använd 
milt diskmedel med max 1% tvål. På föreningens hemsida finner du utförliga skötselanvisningar från din 
köksleverantör. 

 

7.2   Dörrar och garderober 
 

Dörrarna i och till din bostad är utformade för att vara funktionella och hållbara. På föreningens hemsida finner du 
anvisningar för hur du rengör dina dörrar och smörjer gångjärnen vilket ska göras en gång om året. 
Garderobernas dörrar kan justeras vid behov genom att skruva vid gångjärnen. Följ din leverantörs anvisningar. 
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SKÖTSELANVISNING KÖK 
 
Det färdiga köket består av  levande material, som kräver riktig skötsel för att kunna hålla  länge och 
se  vackert  ut.  Ett  levande material  åldras  bl.a.  genom  att  skifta  färg  över  tiden. Vissa  träslag  blir 
mörkare och andra  ljusare. Olika ytor kräver  lite olika  skötsel. Leta under  respektive  rubrik  tills du 
hittar det/de ytmaterial som gäller för just ditt kök. Det finns också information kring ett antal vanliga 
frågor. 
 

MELAMINYTOR (LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHÖR) 
Skåpstommarna och många  av  våra  luckor  är uppbyggda  av melaminbelagd  spånskiva. Denna 
skiva tål fukt men  inte  i alltför hög utsträckning, d v s vatten får  inte bli stående så att det kan 
tränga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter.  
Det är därför viktigt att man torkar av sina snickerier med en torr trasa omedelbart vid vattenspill 

t ex på diskbänkskåpet eller badrumsskåpet efter disk respektive tvätt. Placering av t ex en 

kaffebryggare så att varm ånga strömmar upp mot ett väggskåps undersida (gäller även 

ljusramplist eller en luckas kant) bör undvikas. Rengör med vatten och diskmedel. Svåra fläckar 

tas bort med T‐röd.  Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 

 

MÅLADE OCH FANERADE YTOR (LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHÖR) 

Målade  och  fanerade  ytor  rengörs med  en  fuktig  trasa  och milt  diskmedel  som man  normalt 
använder i hushållet. Använd inte skurpulver eller liknande medel som innehåller slipmedel, alko‐
hol och andra  repande partiklar,  inte heller  thinner eller ammoniak. Liksom  stommarna måste 
även luckorna, speciellt kanterna, torkas av efter att de har utsatts för vattenspill.  
Kraftig rökning och vitmålade kök hör inte ihop. Nikotinet gör att luckorna gulnar, ingen vit färg 

motstår detta. Fanérade ytor behöver hållas torra och befriade från fett och rengöringsmedel. 

Detta gäller speciellt ljusa fanér. Eftersom fanér är mer eller mindre poriga skall man vara 

sparsam med vatten vid rengöring så att fukt inte tränger in i faneret.  

Vid den dagliga rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående.  

Viktigt! Alkoholhaltigt rengöringsmedel inte ska användas.  

Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 

 

FOLIERADE YTOR (LUCKOR OCH TILLBEHÖR) 
För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling innan 

användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har monterats. Torka av den högblanka 

ytan med en mjuk trasa som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 

24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den dagliga rengöringen används vatten och 

tvållösning enligt ovanstående. Viktigt! Alkoholhaltigt rengöringsmedel inte ska användas. 

Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 
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GÅNGJÄRN OCH KLAFFGÅNGJÄRN 

Gångjärnen på luckorna kan behöva justeras efter en tids användning. 

 

 
 

HUR MAN TAR UR/SÄTTER TILLBAKS TANDEMBOXLÅDORNA UR SKÅPEN 
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JUSTERING AV LÅDFRONTER 

         
 

BÄNKSKIVOR I HÖGTRYCKSLAMINAT 
Monteras enligt anvisning som medföljer bänkskivan. Bänkskivor belagda med högtryckslaminat 
rengörs med alla rengöringsmedel som förekommer i hushållet. Undvik att starkt färgade ämnen, 
såsom t ex jod eller bläck, kommer i kontakt med laminatytan.  
På bänkskivor med  laminatkantlist eller träkantlist är det viktigt att undvika att fukt tränger  in  i 
skarvarna. Undvik att öppna en varm diskmaskin. Fuktspärr ska monteras ovanför diskmaskinen 
för att avhjälpa problem med värme och fukt. Var noga med att inte placera heta kastruller eller 
stekpannor på laminaten.  
 

BÄNKSKIVOR I MASSIVTRÄ 
Bänkskivor i massivt trä är ett levande material som vid förändrad luftfuktighet torkar ut om det 
inte ytbehandlas. När det gäller massiva bänkskivor är det väldigt viktigt att dessa monteras och 
sköts på föreskrivet sätt för att t ex undvika att skivorna slår sig. Har du valt en massiv träskiva 
har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet 
under många år. Sköter du den rätt blir den bara vackrare med åren.  
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor. Låt aldrig vatten stå 

på skivan. Då kommer träet att svälla och i värsta fall även spricka. Kaffebryggare kan också ställa 

till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma på undersidan vilket torkar ut träet. Det kan 

ge fläckar och sprickor. Speciellt viktigt är detta om du har en underlimmad diskho. En  
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kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, ska för säkerhets skull alltid stå på 

ett underlägg. 

INNAN DU MONTERAR DIN MASSIVA TRÄSKIVA: 
Det är av största vikt att du oljar in skivorna rejält med bifogad olja innan monteringen. Detta 

gäller för såväl över som undersidan. En hårdvaxoljad skiva behöver inte oljas innan 

monteringen. Den är redan behandlad. Däremot ska den underhållas regelbundet. 

 

HÅRDVAXOLJADE MASSIVSKIVOR  
Vi rekommenderar hårdvaxolja vilket ger ett ytskikt med mycket bra skydd. Tänk på att skydda 
skivornas  yta  ordentligt  vid  montage,  kakling  o.s.v.  Om  ytan  skadats  eller  påverkats  måste 
skivorna, innan de tas i bruk, behandlas med hårdvaxolja. Eftersom varje skiva (liksom varje stav i 
varje  skiva)  är  unik,  krävs  olika mängd  hårdvaxolja  för  att mätta  ytan  och  bygga  ett  fullgott 
ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Därför är det särskilt viktigt att du under 
första året kontrollerar om dina skivor behöver underhållas med hårdvaxolja. Detta gäller även 
när ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlimmad diskho, är det extra viktigt att 
ändträet och kanter vid diskhon alltid har ett bra skydd.  
Gör  så här: Slipa vid behov med  fint  sandpapper eller  slip‐svamp. Torka  rent. Lägg på ett  tunt 
lager Hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. Låt 
torka  i  minst  åtta  timmar.  Vid  hårt  sliten  skiva  eller  om  ytan  slipats  trä‐ren  upprepas 
behandlingen ytterligare två gånger.  
Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med något annat än bänkskivan. Om så 

sker, torka bort direkt! Intorkad hårdvaxolja är mycket svår att avlägsna! Hårdvaxolja i burk har 

en begränsad hållbarhet och bör därför förbrukas inom ett år. Skruva alltid på korken ordentligt. 

De trasor och svampar du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå in 

lufttätt eller elda under kontrollerade former! 

 
OLJADE MASSIVTRÄSKIVOR  

Första  tidens  behandling  av  oljade  skivor  är  oerhört  viktig  för  att  de  ska  förbli  lättskötta  och 
snygga under en lång tid framöver. Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall 
bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Detta sker med upprepade behandlingar och tar cirka 
ett år. När detta är klart har du fått en helt underbar naturprodukt.  
Efter montering oljas samtliga sidor och kanter med träolja (en högraffinerad kallpressad och rå 
linolja). Lägg på ett ordentligt lager och arbeta in oljan med trasa. För extra len yta använder du 
mjuk slipkloss (extra fin). Glöm  inte kanterna! Låt oljan  ligga på  i 30 minuter. Fördela emellanåt 
överskottet till de delar som suger upp mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.  
Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. Om så sker torka bort 
direkt! Intorkad olja är mycket svår att avlägsna! Om inte ytan torkas helt torr efter en halvtimma 
utan får ligga länge så torkar den till en kladdig, seg yta som är mycket svår att få bort.  
Den trasa eller svamp som du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå 
in lufttätt eller elda under kontrollerade former!  
Efter en oljebehandling kan olja tränga upp i flera dagar och skada tidningar och böcker! Upprepa 

behandlingen ytterligare en gång första veckan, därefter en gång i veckan under tre veckor. 

Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan med olja och trasa en 

eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du mjuk slipkloss 

(extra fin). 

Efter en månad eller två behöver träet ytterligare behandlingar. Till en början kommer fibrer att 
resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i träets 
längdriktning varefter skivan behandlas med ny olja.  
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En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja 

omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta ett rengöringsmedel som inte löser olja. 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME PÅ DIN TRÄBÄNKSKIVA 
Ditt hem är säkert inget museum, och därför är det oundvikligt med småskador i yta och kanter, 
hur försiktig du än är. En träyta tål  inte att du ställer heta kärl på den. Starka rengöringsmedel 
liksom andra starka vätskor som alkohol kan också påverka skivan.  
Om  ytan  har  skadats  eller missfärgats  kan  du  alltid  slipa  bänkskivan.  Det  är  just  det  som  är 
fördelen med massivt  trä. Efter en sådan slipning måste du ytbehandla  från grunden  igen. Det 
material som behövs finns hos våra återförsäljare. Slagmärken kan många gånger repareras med 
hjälp av varmt vatten som får träet att svälla och återta sin form.  
Har du slipat ytan, kan du alltid byta från olja till vax eller tvärtom, men ytan måste behandlas 
som om den var obehandlad. Vid byte från en behandling till en annan gäller alltid att man slipar 
ner hela ytan ordentligt. Detta görs  lämpligast när  skivorna ändå är  i behov av ny behandling. 
Putsningen blir betydligt enklare när ytan är  lite uttorkad och sliten  jämfört med nybehandlad. 
Väljer du olja, behandlar du enligt det schema som beskrivits tidigare.  
Väljer du vax, följer du fabrikantens anvisningar. Väljer du hårdvaxolja behandla då skivan tre 
gånger som beskrivs i avsnittet ”HÅRDVAXOLJADE MASSIVSKIVOR”.  
 

STENSKIVOR 
Alla stenskivor är impregnerade vid leverans och kräver väldigt lite underhåll.  
Granit är en hård bergart och behöver bara impregneras vart femte år.  
Den är väldigt tålig mot fläckar, repor och fukt, och klarar upp till 250 graders värme. 
Marmor och  kalksten är porösare än granit. De klarar  fukt och värme  lika bra men är mycket 
känsligare för repor och fläckar så man bör avlägsna spill från ytan omedelbart, framför allt från 
sura  vätskor,  som  t.ex  saft  från  frukt,  bär  eller  vin  eftersom  det  inte  är möjligt  att  ta  bort 
missfärgningar som trängt ner i skivan. Impregnering bör ske en gång om året. 
Och  sen  har  vi  kvartskomposit,  som  består  av  ca  95  %  naturlig  kvarts  som  blandas  med 
färgpigment  och  bindemedel.  Kvarts  är  en  av  naturens  hårdaste mineraler,  så  en  bänkskiva  i 
kvartskomposit  är mycket  reptålig. Den  finmalda  kvartsen  ger också en  väldigt  tät  yta  som  är 
väldigt tålig mot fläckar och fukt och behöver därför inte heller impregneras eller underhållas.  
Däremot tål kvartskompositen bara 150 graders värme eftersom den innehåller bindemedel. 
 

PORSLIN OCH ROSTFRITT SANITETSPORSLIN 
Våra tvättställ har en glaserad yta. Denna är lätt att hålla ren och är beständig mot de flesta 

kemikalier. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, 

såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t ex saltsyra och svavelsyra, 

och starka alkalier, t ex kaustiksoda, bör inte användas. Droppande kranar bör snarast repareras. 

 

ROSTFRIA DISK‐ OCH TVÄTTBÄNKAR  
Vad är rostfritt stål?  
Våra diskbänkar är till största del tillverkat av rostfritt kromnickelstål 18/8.  
18/8 är grundat på legeringens innehåll d.v.s. 18 % krom och 8 % nickel. Resterande är i princip 
järn. Kromet ger rostfritt de egenskaper som gör det motståndskraftigt mot korrosionsangrepp.  
Nickel används för att ytterligare förstärka stålets beständighet mot angrepp. En annan fördel 
med nickel är att materialet blir mjukare och är då lättare att bearbeta, ex. bockning.  
Med rostfritt menas att materialet har en hög korrosionsbeständighet men däremot INTE att det 
aldrig kan rosta. Rostfritt stål 18/8 är normalt sett inte magnetiskt men kan vid kallbearbetning i 
produktion bli magnetiskt, ex. vid pressning av hoar och diskbänkens kanter. Detta påverkar dock 
inte korrosionsbeständigheten.  
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Ytan:  
Hoarna blir efter pressning polerade med vax och hampaborstar för att få en hård och blank yta.  
Poleringen görs inte enbart för utseendet utan är också viktigt för korrosionsmotståndet.  
För de diskbänkar som har en avställningsyta, ex. heltäckande bänkar, kommer ytan färdigslipad 
från stålverket, och direkt efter slipning läggs skyddsplast på ytan som sedan sitter kvar under 
hela tillverkningsprocessen av diskbänken fram tills leverans på byggarbetsplatsen.  
 
Skyddsplast:  
För de diskbänkar som på byggarbetsplatsen exponeras för solljus och värme så kan det uppstå  
problem med att avlägsna skyddsplasten, samt att limrester kan bli kvar på diskbänksplanet.  
I svårare fall så blir plasten spröd och lossnar i småbitar.  
Så snart som möjligt efter avslutad installation av diskbänken bör plasten därför avlägsnas.  
I de fall där plasten är svår att avlägsna, använd naglarna för att plocka bort plastrester (ej skarpa  
verktyg), och för limrester använd Lim & Klotterborttagare som går att finna i färgfackhandeln.  
 
Repor:  
Alla rostfria diskbänkar kommer med tiden att slitas, få repor olika mycket beroende på skötsel 
och handhavande.  
Den slipade avställningsytan utsätts ofta för slitage som syns mera väl om reporna går tvärs emot  
slipriktningen från tillverkningen. Tänk därför på att inte skjuta ex. en gryta, mugg eller en tallrik 
på avställningsytan. Lyft på och lyft av!  
Glaserat porslin har ofta en rå yta undertill som ger repor.  
Repor som uppstår kan därför aldrig anses som en reklamation utan skall istället kopplas till 
skötsel och handhavande av diskbänken.  

 
Korrosionbeständighet:  
Det anses att korrosionsbeständigheten beror på en osynlig hinna på plåtens yta – kromoxid, 
som bildas. Det fordras närvaro av syre för att kromoxidskiktet skall uppkomma och även syre för 
att underhålla skiktet. Vid ogynnsamma förhållande, d.v.s. när syret inte kan reagera med kromet 
på diskbänkens yta kan rost uppstå. Detta kan hända om diskbänken inte rengörs efter 
användning, ex. matrester som får ligger kvar under en längre tid, framförallt om det är frätande 
livsmedel såsom ketchup, senap, salt, ättika etc.  
Konservburkar och järngrytor som ställs på en blöt diskbänk ex. över natten kan ge rostfläckar. 
En djupare repa från verktyg, ex. under byggtiden kan också ge rostskador, likaså om stålull 
används för att polera upp ytan.  
Rost eller missfärgningar som uppstår kan därför aldrig anses som en reklamation, utan skall  
istället kopplas till skötsel och handhavande av diskbänken.  

 
Daglig rengöring:  
För att undvika rost och missfärgningar, rengör ytan med såpa eller diskmedel och vatten direkt 
efter användning, och torka sedan torrt.  
Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller stålull. Detta förstör det skyddande skiktet på  
diskbänkens yta, vilket riskerar ge rostfläckar. 

 

Borttagning av rostfläckar och missfärgningar:  
Om rost eller missfärgning har uppstått på ytan kan den tas bort med rengöringsmedel utan 
slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel för rengöring av glaskeramikhällar).  
Använd små mängder av medlet och gnid ytan mycket försiktigt bara på fläcken.  
Om det är fråga om en avställningsyta skall ytan alltid gnidas i längdriktningen. Hoarna skall  
gnuggas med cirkulerande rörelser inuti.  



    2015‐05‐06 
 
Borttagning av kalk‐ och saltfläckar:  
Kalk‐ och salthaltigt vatten som torkar in kan ge fläckar som ger en matt yta. Dessa kan tas bort 
med hjälp av rengöringsmedel utan slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel för rengöring av  
glaskeramikhällar, se ovanstående instruktion).  
 
Rengöring av hoar:  
Någon gång emellanåt kan det vara motiverat med att rengöra hoarna invändigt för att få bort  
missfärgningar och matt yta samt maskera bort mindre repor i ytskiktet.  
Detta görs med en Scotch‐Brite™ svamp modell ”Kök”, blå svamp med blått ytskikt. Utförs med 
cirkulerande rörelse med ex. Jif Cream. 
 
Slipning av avställningsyta på heltäckande diskbänk:  
Små reporna i ytskiktet som inte har gått så djupt kan maskeras bort genom att slipa planet med 
en Scotch‐Brite™ svamp modell ”Grov”, gul svamp med grönt ytskikt:  
Slipning utförs med torr svamp, för svampen med ett jämnt yttryck i längdledd på diskbänken, 
raka drag i riktning från gavel till gavel. Under inga omständigheter får svampen föras på tvären 
mot den slipade ytans ytstruktur. Hela planet skall bearbetas, och med så lika anbringat tryck 
som möjligt för att uppnå en jämn ytfinish. Avsluta med en grundlig såprengöring .  
Denna behandling kan utföras vid enstaka tillfällen för att restaurera ytskiktet, observera att det 
är en slipande åtgärd som rekommenderas sparsamt! Repor kommer alltid att uppstå på en 
diskbänk och när allt kommer omkring så är en diskbänk ett bruksföremål som kommer att ”slitas 
in” och få en ålderns patina.  

 
GODA RÅD OM SPISFLÄKTEN  

Starta alltid spisfläkten innan du sätter igång med matlagningen, annars utnyttjar du inte 

kapaciteten ordentligt. Kom ihåg att låta spisfläkten gå upp till 15 minuter efter matlagningen. 

En spisfläkt som går på högfart  förbrukar dubbelt så mycket energi som en som går på  lågfart. 
Högsta läget används som regel bara när man kokar något som luktar eller osar mycket.  
Om spisfläkten inte fungerar som den ska, kan det bero på att slangen har veckat sig, lång kanal 
med många böjar, för liten takhuv i förhållande till ventilationsröret m.m.  
Goda ventilationsförhållanden ger en effektiv funktion och därmed lägre elförbrukning.  
 
Rengöring: Torka fettfiltret med en trasa, diska vid behov. Som huvudregel bör du aldrig använda 
rengöringsprodukter med slipmedel. Alla spiskupor rengörs med fuktig trasa eventuellt med 
diskmedel på. Glasskärmen rengörs med fönsterputs.  
 
Filter: Det är viktigt att diska fettfiltret minst varannan månad. Filtret diskas antingen för hand 
eller i diskmaskin. Har du kolfilter i din spisfläkt kan detta inte diskas, utan måste bytas ut 1‐2 
gånger per år. OBS! Flambera aldrig på spisen under spisfläkten. 

 
NÄR DET TILL SLUT ÄR DAGS ATT BYTA UT SITT KÖK 

Våra kök består av material som går att separera vid återvinning. Du kan i vissa fall behöva 

verktyg som hjälper dig att separera materialen.  Innan du åker till återvinningsstationen bör du 

tänka på att produkten har ett andrahandsvärde och ofta går att sälja vidare. 

Väljer du att köra materialet till återvinningsstationen bör du kolla upp vilka regler som gäller i 

just din kommun. Generellt sorteras materialen enligt följande: 

 

 

 



    2015‐05‐06 

Köksdetalj  Sorteras som 

Stommar  Trä 

Gångjärn, skruvar, beslag  Metall 

Knoppar/handtag  Metall 

Lådskenor  Metall 

Kranar  Metall 

Vaskar  Metall 

Vattenlås  Plast 

Lådor  Metall och trä 

Luckor/dekordetaljer i faner/massivträ  Trä 

Luckor/dekordetaljer i MDF  Trä 

Luckor/dekordetaljer i melaminbelagd spånskiva  Trä 

Luckor/dekordetaljer i högtryckslaminat (HPL)  Brännbart 

Bänkskiva i laminat  Trä 

Bänkskiva i massivträ  Trä 

Bänkskiva i rostfritt  Metall och om möjligt särskilja trädetaljer  

Bänkskiva i sten  Sten/porslin 

Glashyllor/glas till vitrinluckor  Glas 

Skåpsinredning i plast  Brännbart 

Skåpsinredning i metall  Metall 

Belysning  Elektronik/lysrör 

Emballage av wellpapp  Wellpapp/kartong 

Emballage av plast  Mjukplast 

SJ‐pall  Trä 

Vitvaror  Elektronik/vitvaror 

 

Vi är anslutna till Elkretsen och Förpacknings‐ och Tidningsinsamlingen (Tidigare REPA‐registret 

AB).  Vi är också ISO 9001‐ och ISO 14001‐certifierade samt utvalda delar i sortimentet är 

Svanenmärkta. 

                

        
 



 

 
 

 

7.3  Fönster och fönsterbänkar 
 

Dina fönster håller hög standard och är valda för att bevara ett bra och sunt inomhusklimat.  Fönstren har bättre 
värmeisolerande egenskaper än genomsnittet på marknaden (U-värde= 1,0 W/m2C) och sparar på så sätt energi. 

 

Kondens 

Fönster med god isoleringsförmåga (Iågt U-värde) kan efter kalla nätter få kondens på ytterrutans utsida. Det 
beror på att fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Under en klar och 
kall natt kan den yttre glasskivan kylas ner och när värmen återvånder kan glaset vara kallare än utomhusluften. 
Om det dessutom är hög luftfuktighet kan det sätta sig som kondens på glasrutan. Kondensen förekommer i regel 
under korta perioder på våren och hösten när temperaturskillnaden är stor mellan dag och natt. Kondensen bildas 
på natten och försvinner oftast på morgontimmarna så snart uteluften blir varmare. 

 

Persienner 

Om du låter sätta in persienner i fönsterna, sa ska dessa monteras på rumssidan av glaset, sk frihängande.  Tänk 
på att mörka persienner kan bli mycket varma av solinstrålning, vilket gör att temperaturen på glasen kan bli så 
hög att sprickor i glaset uppstår. Sätt därför endast ljusa persienner på insidan av fönstret. 

TB lämnar inga garantier på fönster och glas där persienner eftermonteras mellan glasen eller vid persienner av 
mörk kulör. Var uppmärksam på att fönstrets energi- och ljudklassning kan försämras genom felaktig håltagning i 
fönsterbågen. 

 

Rengöring och underhåll 

Fönsterglaset måste rengöras och fönstrets gångjärn behöver smörjas 

regelbundet. Följ anvisningarna från din fönsterleverantör. 

 

Fönsterbankar av natursten 

För regelbundet underhåll räcker det att du torkar av ytan med en fuktig trasa. Observera att ytan som ofta är 
polerad är känslig mot sura vätskor. Det är därför viktigt att torka upp vattenspill. 

Utförliga skötsel- och underhållsanvisningar från din leverantör finns på följande sidor i detta avsnitt. 
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Rengöring av inredningar och väggar
Granit och skiffer: Dammtorka med dammduk.
Torka med fuktig duk, använd diskmedel om så
krävs. Fläckar, se Fläckborttagning.

Marmor/kalksten: Dammtorka med dammduk.
Torka med fuktig duk, använd såpa/tvållösning om
så krävs.

Om en polerad yta etsas av sura ämnen, t.ex.
fruktjuice, vin, ättika eller kolsyra kan det vara
svårt att återställa den blanka ytan. Den säkraste
metoden är att slipa om hela ytan maskinellt.
I vissa fall kan förbättringar göras manuellt genom
att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss
med diamantkorn. Sedan används finfördelat bivax
löst i lacknafta för att försöka återställa ytans glans,
alternativt terpentin blandat med paraffinolja 
som arbetas in med mjuk duk. Färdigblandade 
lösningar ofta med beteckningen ”stenglans”
finns på marknaden. Pröva alltid först på en liten 
undanskymd yta! Fläckar, se Fläckborttagning.

Fläckborttagning
Stenens känslighet för fläckar varierar. De vikti-
gaste faktorerna är stentyp – om stenen är granit,
skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbo-
natsten) – och stenens täthet. Även färg, textur,
ytbearbetning och stenytans allmänna tillstånd
påverkar. Det innebär att inga absoluta regler 
gäller, utan fläckborttagningen får anpassas till
varje situation.

Generellt: Fläckar ska tas bort snabbt för att hindra
dem att sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken
djupt ned kan den vara mycket svår eller omöjlig
att få bort. Det gäller också att vara försiktig, för
att inte förvärra fläcken eller skada stenen. Man
bör alltid först välja enkla metoder framför kemi-
kalier. Grundprincipen bygger på ”pastametoden”,
där en lösande vätska kombineras med absorbe-
rande medel. Se faktaruta.

Pastametoden
Metoden innebär att det aktuella lösningsmedlet 
blandas med ett absorberande pulver, t.ex. krita,
bentonitlera eller potatismjöl, till en pasta.
Denna läggs på fläcken, som eventuellt först 
fuktas med lösningsmedlet. Pastan får ligga kvar 
tills den torkat, varefter den borstas bort och 
ytan tvättas med vatten. Prova först på liten yta.
Vid behov upprepas behandlingen.

Som första åtgärd: Försök först suga upp fläcken
med hushållspapper eller absorberande medel,
bearbeta sedan med fuktig duk och vatten.

Därefter används en lösning av vatten och disk-
medel eller Allrent. Arbeta alltid utifrån och in
mot fläckens mitt för att undvika spridning av
fläcken. Används någon form av lösningsmedel 
så skölj noga med vatten och Allrent efteråt.

PROBLEM SOM EVENTUELLT KAN UPPSTÅ VID MARMOR OCH KALKSTEN

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Hala ytor 

Glanslösa ”torra” golv

Stenytan krackelerar (spjälkas upp)

Väta

Överskott av såpa/tvål ev. i kombination med 
användning av polermaskin.

Vax, polish, olja, etc. från angränsande golvyta 
har dragits in på stenen.

Byggdamm (vid nya golv eller där ombyggnad pågår).

För lite såpa/tvål

En film (polish, vax etc.) har skapats på stenytan.
Den spricker och tar med sig tunna skikt av stenytan.

Surt rengöringsmedel har använts eller syra har spillts
på beläggningen.

Tösalt (NaCl) har kommit in utifrån via skosulor.
Det finns också rengöringsmedel som innehåller salt (NaCl).

Salt (t.ex. från cement i underlaget) har transporterats 
underifrån genom läggbruk och/eller betong, kristalliseras 
i stenytan och orsakar vittring. Fuktvandringen kan t.ex.
vara orsakad av läckage eller översvämning.

Torka upp

Allrent + grövre rondell

Avgränsa städningen av stengolvet från andra ytor 
där andra städmetoder används.

Isolera dammkällan

Mätta med såpa/tvål

Avlägsna filmen med Polishbort, ev. skura med golvvårds-
rondell avpassad efter stenens slipgrad.

Använd inte sura medel

Tvätta bort saltet och skydda med överskott av såpa.
Arrangera sedan t. ex. med matta i entrén så att salt undviks.
Undvik rengöringsmedel med olämpliga ämnen 
(t.ex. natriumklorid, NaCl).

Kan inte åtgärdas genom städning.
Kräver grundlig utredning.
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Fläcktyper/Föroreningar

Följ alltid skyddsföreskrifterna för de medel 
som används!

Cementbruk
Fläckar av härdat cementbruk är mycket svåra 
att avlägsna, det gäller att i första hand avlägsna
bruket innan det härdat.

Granit/kvartsitskiffer: Härdade cementfläckar 
kan avlägsnas med glykolsyra och hård borste 
Förvattna innan syratvättningen och efterskölj 
noga med vatten. OBS: Fogbruket skadas av syran.

Marmor/kalksten: Förekommer härdade cement-
fläckar och omgivande sten har slipad eller grövre
ytbearbetning kan fläcken försiktigt skrapas bort.
Därefter slipas ytan för hand med fint vattenslip-
papper, stålull eller nylonduk till omgivande 
stenars ytfinhet. Prov bör göras på liten yta.
Polerad yta är mycket svår att återställa med 
denna metod. Syror ska inte användas, de kan ge
frätskador och en större åverkan än vad fläcken
innebär.

Fett/olja
Fett/oljefläckar ska avlägsnas så snabbt som möjligt
för att förhindra att fett/olja tränger ned i stenen.
Fläckarna torkas torra med papper och tvättas med
lösningsmedel som sedan sugs upp av papper eller
absorberande medel. Lösningsmedlet kan vara 
lacknafta, thinner/cellulosaförtunning, aceton 
eller blyfri motorbensin (95 oktan). Sitter fläcken
djupare används pastametoden (se faktarutan 
sidan 9). Skölj med Allrent i brukslösning.

Gummiklackar
Svarta märken efter gummiklackar tvättas bort
med thinner, lacknafta eller terpentin. Skölj med 
Allrent i brukslösning.

Lim
Lim kan ha olika sammansättning som kräver olika
medel. Limrester tvättas bort med thinner. Även
aceton kan användas med försiktighet.

Märkpennor
Använd T-röd på en duk. Även thinner och aceton
kan provas med försiktighet. Om fläcken trängt
ned i stenen används pastaförfarande. Tvätta med 
Allrent i brukslösning.

Olje-/lackfärg
Använd thinner eller terpentin i kombination med
papper och därefter i pastaform. Eftertvättning
med ammoniak i vattenlösning vid behov.

Använd aldrig kraftfullare medel än fläckborttag-
ningen kräver!

Vid användning av lösnings- och rengöringsmedel 
ska skyddsföreskrifter för dessa följas. Kontakta sten-
leverantören vid tveksamhet om lämplig metod.

Granit och kvartsitskiffer: Stentyperna är tåliga
både vad gäller kemisk och mekanisk påverkan,
vilket innebär att ett flertal medel kan användas.

Marmor/kalksten: Materialet är känsligt för syror
och salter. Medel som innehåller sådana ämnen ska
inte användas. Dessa stentyper består av relativt
mjuka mineral och påverkas av hårda mekaniska
metoder. Efter fläckborttagning får i regel ytan 
en avvikande färg och lyster mot omgivande sten,
vilket beror på att den rengjorda ytan inte har den
porfyllnad man får med regelbundet underhåll
med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behöver då
mättas med såpa/tvållösning för att få samma
lyster som den omgivande ytan. Vissa rengörings-
metoder kan leda till att stenens ytbeskaffenhet
avviker mot den omgivande stenytan. Området
kan då, med stor försiktighet, slipas med fint 
vattenslippapper, stålull eller nylonduk beroende
på den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov
görs på liten yta. Därefter mättas den rengjorda
ytan med såpa/tvållösning.

En polerad yta är mycket svår att återställa 
med denna metod.

Lerskiffer: Lerskiffer är mjuk och bleks lätt av
mekanisk och kemisk påverkan.

Fläcken bearbetas utifrån och in för att den inte ska spridas.
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Plastfärg
Fläckar av plastfärg är mycket svåra att avlägsna
när de härdat. De bör torkas bort före härdning 
i kombination med vatten. Ev. härdade plastfärg-
fläckar skrapas bort med rakblad. Vid behov kan
eftertvättning med varm lösning av kaustiksoda
användas. Skölj med vatten.

Rost
Rostfläckar är mycket svåra att avlägsna, särskilt
om de suttit länge.

Granit/kvartsitskiffer: Oxalsyra eller rengörings-
medel som innehåller denna syra kan användas.
Tvätta väl med Allrent i brukslösning.

Marmor/kalksten: Man måste överväga rost-
fläckens betydelse i förhållande till eventuella 
frätskador som uppstår vid borttagning med 
oxalsyra. Varning: Syror skadar marmor och 
kalksten (polerade och slipade ytor etsas av syran).
Använd syran med försiktighet och skölj väl 
med Allrent i brukslösning.

Stearin
Avlägsna mesta möjliga mekaniskt genom att
skrapa försiktigt med kniv eller liknande.
Alternativt kan frysspray användas. Eftertvätta 
med blyfri motorbensin (95 oktan), eventuellt 
i pastaform. Tvätta med Allrent i brukslösning.

Te
Granit/kvartsitskiffer: Tefläckar är svåra att avlägsna.
Pröva först med diskmedel eller Allrent i bruks-
lösning. Kvarstår märken kan dessa blekas med
medel av typen Klorin.

Marmor/kalksten: Te kan orsaka missfärgningar,
särskilt på ljus marmor/kalksten om man inte 
torkar upp fläcken omgående. Pröva först med
diskmedel eller Allrent. Missfärgning kan blekas
med Klorin, tänk dock på att stenen kan etsas 
och blekas. Tvätta med Allrent i brukslösning.

Tejp
Limrester tvättas bort med thinner/cellulosaför-
tunning. Även aceton kan provas.

Tuggummi
Skrapa bort eller använd frysspray.

Urin
Tvätta rent med diskmedel eller Allrent i bruks-
lösning.

Fläckborttagningsmedel
Följ skyddsföreskrifterna noga!

Lösningsmedel som inte skadar naturstenen:
Thinner = Cellulosaförtunning
Blyfri bensin, motorbensin (95 oktan) 
Aceton
Lacknafta
Terpentin
T-röd (sprit)
Etylacetat
EDTA neutral (i bl.a. tvättmedel)
Ammoniak
Polishbort

Tvätta noga med Allrent i brukslösning efter 
användning av medlen.

Lösningsmedel som kan 
skada marmor/kalksten och fogar:
Glykolsyra
Oxalsyra
Ättiksprit
Klorin (kan bleka stenen)
Väteperoxid (bleker)
Kaustik soda

Tvätta noga med Allrent i brukslösning efter 
användning av medlen.

Lämplig såpa/tvål
För städning av kalksten/marmor kan både 
såpa(kaliumbaserad)och tvål (natriumbaserad) 
användas. Det viktigaste är att såpan/tvålen 
är utan tillsatsmedel. Istället för att tillsätta 
ytterligare tensider till såpan/tvålen är det 
bättre med s.k. växelbruk, där man med vissa 
mellanrum byter såpan/tvålen mot en tensid-
baserad produkt, Allrent.

Komplexbildare, vars uppgift är att för-
hindra kalkutfällning, bör inte finnas i 
såpan/tvålen såvida inte vattnet är extremt 
kalkhaltigt (=hårt).

Allrent
Miljöklassat rengöringsmedel pH 7–9, för 
regelmässig städning anpassat för användnings-
området.

Omslipning
Hårt slitna eller fläckade ytor på golv och trappor
kan slipas om, se Natursten, Restaurering. Enklare
alternativ är skurning med golvvårdsrondell.
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7.4  Lås, nycklar och posthantering 

Genom att sköta om låsen till din bostad kommer de att fungera under en lång tid. Rengör och smörj låscylindern 
två gånger om året enligt leverantörens anvisningar.  

Låset till din bostad är även utrustat med en funktion som innebär att fastighetsskötaren har möjlighet att komma 
in i bostaden. Mer information om denna funktion finns på följande sida.   

Nycklar 

Kontrollera de nycklar som används ofta, de slits med tiden. Om du vill beställa fler nycklar till din bostad, 
kontakta den som är säkerhetsansvarig i din bostadsrättsförening för information om hur du går till väga, Det är 
viktigt att du visar kontraktet för bostaden och legitimation så att ingen obehörig får tillgång till nyckar. 

 

Posthantering 

Posten levereras till din postbox i husets entré. 

 

Tidningshållare 

Tidningen levereras till en tidningshållare utanför din dörr. 

 

Porttelefon och kodlås 

Trapphusentréerna är försedda med porttelefon och kodlås. Läs mer under avsnitt "Porttelefon och kodlås" 

 
  



Flexibilitet
EVVA EPS 7-stift har flera olika unika funktioner som tex. Flex 
funktionen som innebär att cylindern lätt kan ställas om, om 
nycklarna är borttappade. En annan användbar funktion är 
”kl.22.00” funktionen – också kallad servicefunktionen – där 
man kan ge begränsad tillgång till externa hantverkare, fas-
tighetsskötare mfl. i en specifik period.

Flex funktionen:
Flex Till villor, lägenhetskomplex, radhus mm. som inte 
   har en huvudnyckel.
Zemiflex Till lägenhetskomplex där lägenhetsnyckeln kan 
   bytas, men huvudnyckeln sparas.
Reflex Till lägenhetskomplex mm där det är stort utbyte 
   av nycklar. Lägenhetsnyckeln kan bytas utan att 
   huvudnyckeln påverkas och samtidigt kan huvud-
   nyckeln bytas ut utan att lägenhetsnyckeln påverkas.  
   Detta är den mest avancerade flex varianten.

Kl. 22.00 funktionen:
Normal-låst ”kl. 00.00” – bara hyresgästen kan öppna och låsa.
Service-låst ”kl. 22.00” – även fastighetsägaren kan öppna med 
sin speciella servicenyckel.



 

8.  Yttre miljö 
 

8.1 Fasaden 
 

Den yttre miljön i ditt bostadsområde påverkas i stor utsträckning av utseendet på byggnadernas fasader. 
Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden också en viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt 

hus från yttre faktorer, såsom vatten och vind. 

 

För att säkerställa en hög standard och rätt kvalitet arbetar vi med omfattande kvalitetssystem under byggtiden 
eftersom noggrannhet i utförandet är avgörande för att uppnå ett gott resultat. För att upprätthålla funktion och 
utseende är det av stor vikt att du som boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är 
bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av håltagning (exempelvis för belysning, 
vädringstång eller vägghängda blomkrukor) i fasaden. 

 

Betongfasad 

Betong är ett klassiskt fasadmaterial med robust karaktär. Det fungerar som ett vind- och regnskydd för fasaden. 
Håltagning i fasaden måste alltid godkännas av styrelsen. Tänk på att det finns risk för att betongen spricker vid 
borrning och att ett hål i en betongfasad är svårt att laga på ett snyggt sätt. 

 

Träfasad 

Träpanel är ett traditionellt och beprövat fasadmaterial, det är mjukt och skapar en varm känsla. Undvik att göra 
hål i fasaden efter som det kan försämra träpanelens goda egenskaper.  Håltagning i fasaden måste alltid 
godkännas av styrelsen. 

 

Snö på balkong, uteplats och terrass 

Balkongplattan, uteplats samt terrass ska hållas fri från snö och is en halvmeter ut från fasaden för att garantin 
ska gälla, tösalt får dock inte användas. Var uppmärksam på var du lägger snön sa att du inte skadar människor, 
andra balkonger, uteplatser och terrasser eller belysningsstolpar på gården. Prata med din styrelse hur ni på 
bästa sätt ska sköta snöröjningen. 

 

8.2  Balkong, uteplats och terrass 
 

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din 
balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av 
balkongräcket. Balkongräcke och glas rengörs med milt alkaliskt rengöringsmedel och vatten. Om du har 
lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggning inom upplåtelseområdet, dvs 
området som ingår i din bostadsrätt. Kontakta din styrelse om du har några frågor. 

 

Markiser & Balkonginglasning 

I nuläget tillåts inte detta i Björkris enligt rådande detaljplan. För mer information kontakta styrelsen i er 
bostadsrättsförening. 

 

Cederspån  

På balkongerna finns en ytteväggsbeklädnad bestående av cederspån. Cederspån är ett beprövat och naturligt 
fasadmaterial vilken inte kräver någon ytbehandling. Cederspånet kommer med tiden att skifta nyans och gå från 
en rödbrun kulör till att anta en silvergrå patina. Observera att cederspånet som sitter monterat på balkongerna är 
brandskyddsimpregnerat och skall därför inte efterbehandlas för att bibehålla sina egenskaper.  

Undvik att skruva och fästa möbler eller annan inredning i fasaden.  



 

 

 

8.3 Sophantering 
Hantering av dina hushållsopor 

För att värna om miljön och minska föreningens avfallskostnader så skall ert hushållsavfall separeras i två 
fraktioner, matavfall och övrigt brännbart avfall. Matavfallet skall kastas i de bruna påsarna som finns att hämta i 
ert soprum. I de bruna papperspåsarna får du kasta: 

 Matrester, råa och tillagade 

 Frukt- och grönsaksrester 

 Ägg och bröd 

 Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar 

 Hushållspapper och pappersservetter 

 Snittblommor och krukväxter utan jord 

 

Påsen skall sedan läggas i de bruna kärlen i ditt soprum. 
Övriga brännbara hushållssopor läggs i en vanlig 
plastpåse i de ordinarie kärlen.  

 

Grovsopor  

I din förening finns inget grovsoprum för övrigt avfall. Har du skrymmande saker som ska slängas så som 
julgranar, möbler eller stora förpackningar måste du kasta dessa på den kommunala återvinningsstationen. För 
att kunna komma in på återvinningsstationen krävs det ett återvinningskort vilket du finner på första sidan i 
pärmen. Skulle ditt kort vara borttappat eller saknas vänligen kontakta kommunen på telefonnummer 0300-
834 000 eller styrelsen i din förening.  

 
  



 

9. Leverantörsregister 
 

Här finns en förteckning över leverantörer till produkter i din bostad. En fullständig förteckning över de produkter 
som används vid byggandet av huset finns hos din styrelse. 

 

Produkter   Leverantör 

Badrumsinredning   Vedum Kök och bad www.vedum.se 

 

Blandare  FM Mattsson Mora Group www.moraarmatur.se 

 

Duschväggar  INR www.inr.se 

 

Dörrar   Jeld-Wen Sverige www.dooria.se 

Inner-och skjutdörr 

 

Färg                                                                          Alcro-Beckers www.alcro.se 

 

Golvbrunn   Purus www.purus.se 

 

Fönster och                                                               Elitfönster www.elitfönster.se 

balkongdörrar  

 

Fönsterbänkar  Br.Henriksson                 www.henrikssonsstenhuggeri.se 

             

Kakel och  Göteborgs kakelhus www.goteborgskakelhus.se 

klinkerplattor  

 

Kökssnickerier och                                                    Marbodal www.marbodal.se 

garderober  

 

Låsservice  Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet  

 

Parkettgolv                                                                Tarkett Sverige www.tarkett.se 

                                                                                 

Tamburdörr                                                               Daloc www.daloc.se 

                                                                                

Vitvaror och Spiskåpa Cylinda www.cylinda.se 

                                                                                   
    

 
  

http://www.vedum.se/
http://www.moraarmatur.se/
http://www.inr.se/
http://www.dooria.se/
http://www.alcro.se/
http://www.purus.se/
http://www.elitfönster.se/
http://www.henrikssonsstenhuggeri.se/
http://www.goteborgskakelhus.se/
http://www.marbodal.se/
http://www.tarkett.se/
http://www.daloc.se/
http://www.cylinda.se/


 

10.  Felanmälan 
 

10.1 Garantier och rutiner för felanmälan i din bostad 
 

Du bor i en bostadsrättsförening som har entreprenadavtal med Tommy Byggare och genom avtalet har du 
garanti på material och arbete som utförts i din bostad. Garantin gäller under fem år på allt arbete och material 
som ingått i entreprenadavtalet. Garantitiden gäller från det startdatum som fastställts vid slutbesiktning. Vart du 
ska vända dig beror dels på vilket fel som uppstått och även hur lång tid som gått sedan tillträdet av lägenheten. 

 

År 1-2 (se även nästa sida) 

Fel som inte upptäckts på slutbesiktning ska anmäls inom sex månader från slutbesiktningsdatum. Funktionsfel, 
exempelvis en köksblandare som droppar, kan anmälas till felanmälan under garantitiden. Fel som gäller 
gemensamma ytor såsom innergården eller trappuppgång anmäls i första hand till styrelsen. Strax innan två år 
har passerat från garantitidens startdatum genomför Tommy Byggare en garantibesiktning av hela 
entreprenaden. 

 

År 3-5 

Fel som täcks av garantin under denna period anmäls av medlemmarna till bostadsrättsföreningens styrelse. 
Styrelsen reklamerar vidare till Tommy Byggare. 

 

Allmänt  

Vid en reklamation tar Tommy Byggare ställning till om felet omfattas av garantin, eventuellt sker detta efter viss 
undersökning/utredning. Fel och skador som beror på bristande underhåll, felaktig skötsel, användning eller 
förslitning omfattas inte av garantin. Fel och skador som orsakats av yttre påverkan omfattas inte heller av 
garantiåtagandet. Exempelvis ingår inte normal justering av dörrar och fönster eller åtgärder enligt underhållsplan 
i garantiåtagandet. Tommy Byggare har rätt att avhjälpa fel på allt som ingått i entreprenaden. Innan 
bostadsrättsföreningen påbörjar reparationer av det som anses vara garantifel ska Tommy Byggare kontaktas i 
frågan. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

10.2   Felanmälan år 1-2 
 

Gemensamma ytor 

För gemensamma ytor så som trappuppgången eller innergården sker felanmälan till styrelsen.  

Aktuella kontaktuppgifter till styrelsen finner du på föreningens hemsida.  

 

Vitvaror 

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör Cylinda direkt på telefon 0771-25 25 00. 

Du trycker 1 för privatkund, och när du kopplas fram skall du uppge ditt namn, adress, telefon samt     

Tommy Byggares kundnummer hos Cylinda 83 255 

Därefter skall du ange E-nr och FD-nummer samt vad som är felet är, därefter kommer du då att kunna boka en 
tid för servicebesök. (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen). 

 

Tv, telefoni och dator 

Om du får problem med TV-, telefon- eller Internetanslutning se instruktion under avsnitt TV, telefoni och dator.  
Du kan även ringa Bredbandsbolagets support på telefonnummer 0770-777 000 

 

Hiss 

Vid fel på hiss, kontakta leverantören ALT hiss direkt på telefonnummer: 010-205 00 50 

 

Övrig felanmälan under kontorstid 

Om något inte fungerar som det ska i din lägenhet har du möjlighet att skicka en felanmälan.  

Detta gör du enklast genom att fylla i formuläret på hemsidan http://www.mbafast.se/report/ 

Det går även bra att ringa in din felanmälan på telefonnummer 031-22 05 54 telefontiden är mellan klockan 
07:30–11:30 samt 12:30–16:00. Observera att detta endast gäller inom din lägenhet, för fel utanför bostaden 
vänligen kontakta styrelsen.  

 

Akuta fel efter kontorstid 

Vid akuta fel efter kontorstid, d.v.s efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta MBA fastighetsservice Jour på 
telefon  0734-16 04 40. 

Detta bör undvikas och ska endast ske: 

Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage). 

Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid. 

 

OBS!  Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet, t.ex. stopp i 
avloppet, blir du betalningsskyldig. 
  



 

 

11. Dina dokument 
I följande flik kan själv sätta in och förvara information kring din bostad så som 

 Nyckelkvittenser  

 Besiktningsprotokoll  

 Bokningsavtal  

 Upplåtelseavtal  

 Information och kallelser från styrelsen  

 


