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Skötselinstruktioner
I detta dokument finner du skötselinstruktioner för ventilation, fönster, golvbrunn och
vattenlås. Det som tas upp i detta dokument är medlemmens ansvar att sköta, och rätt utförd
leder det till ett kontinuerligt bättre inomhusklimat i din lägenhet. Dessa arbeten kan du utföra
själv, eller ta hjälp av granne, familjemedlem eller kontakta föreningens förvaltare eller annan
leverantör. Om du anlitar vår förvaltare eller annan leverantör, tänk på att be om offert för
arbetet innan du låter dem göra jobbet

Uppvärmning

Våra radiatorer (element) har sedan 2021 termostatvred. Dessa är inte klassiska vred där ett
vred “ställt på häften” ger 50% effekt, utan dessa vred reglerar istället ned effekten vid en
viss temperatur. Ställda på max reglerar dessa ned vid ungefär 24°C, ställda på ”3” reglerar
de ned vid ca 21°C. Notera att vårt värmesystem generellt är injusterat för att leverera en
rumstemperatur på ca 21-22°C, vilket gör att ett vred inställt på max sällan kommer reglera
ned alls. Önskar man få så varmt som radiatorn kan leverera rekommenderas att ha vredet
inställt på max, eller nära max, men önskas svalare (t.ex. i sovrum) sätts vredet med fördel
till mellan “2” och ”3”.

Vrid ned termostatvredet i ett rum för att sänka värmen, istället för att att öppna ett
fönster och låta radiatorn gå för fullt och värmen gå till kråkorna.



Fönster och ventilation
Den vanligaste orsaken till att man kan uppleva att det drar och att fönstren är kalla är otäta
fönster. Kontrollera att fönstrets vanliga tätningslister fungerar väl, och att det inte finns
springor som släpper in frisk luft mellan fönsterram och tak eller vägg.

Vi har frånluftsventilation i våra hus vilket innebär att friskluft kommer (ska komma) in genom
spaltventiler ovanför vissa fönster i våra lägenheter. Har vi läckor av friskluft på andra platser
kan det skapa problem. Ventilerna i kök och badrum suger friskluften som kommer in genom
dessa spaltventiler ovan fönstren genom lägenheten, vilket ger god luft i hela lägenheten.
Luftutbytet regleras av fläktar på taken på våra hus och ventilationsdonen i lägenheterna.
Dessa ventilationsdon skall ej justeras av medlem då de är inställda av
ventilationsexperter för att uppfylla fastställda lagkrav för hälsosam luft.

Vår hus byggdes med glipor på diverse ställen i ytterväggarna för att släppa in frisk luft i
bostäderna, året runt. I början på 2000-talet gjordes en renovering då dessa springor tätades
i så stor mån som möjligt och istället installerades de tilluftsventiler, s.k.
spaltventiler/springventiler, i fönsterbågarna vi har idag.



Frånluftsventiler/Ventilationsdon

Frånluftsventiler sitter i kök och badrum och drar ut brukad luft ur
lägenheten. Detta skapar ett mindre undertryck i lägenheten, så att
frisk luft dras in genom spaltventilerna ovan vissa av fönstren. På så
sätt får bostaden en hälsosam luft. Dessa ventilationsdon är
injusterade vid den obligatoriska ventilationskontroll (OVK) som
genomfördes 2021, för att ge rätt luftflöde för lägenheten som helhet.
Rör ej den inställningen.

Ta för vana att kontrollera frånluftsventilerna i bostaden minst två
gånger per år. Många genomför en stor vår- och höststädning och då
passar det bra att även se över dessa ventiler. Det går att se tydligt om rengöring behöver
ske då detta indikeras av damm och smuts på och omkring ventilen.

Börja med att torka av utsidan på frånluftsventilen. Det kan ske med hushållspapper, fuktad
trasa eller microfiberduk.

Ta loss donet - Greppa kring ytterringen och försök dra det rakt ut. Behöver du verktyg är det
viktigt att inte använda några vassa verktyg som därmed kan råka skada ventilen eller
väggen. Använd hellre en smörkniv i plast än en i metall. Försök hellre pilla och peta, än att
bända med kraft.

Dammsug - Nu kan dammsugning ske av donet samt hålet. Samma trasa som tidigare kan
nu fungera för att torka av donets in- och utsida. Är det en skumgummidel inuti donet kan
den rengöras med lite diskmedel och vatten.

Sätt tillbaka - Var noga med att donet återmonteras korrekt eftersom detta annars kan
påverka kommande ventilation. Fjädrarna på sidorna ska ta tag i de spår som finns i
ventilationsröret. Det är ofta två fjädrar (metallbågar) och dessa ska generellt peka uppåt och
nedåt när du monterar tillbaka donet.

Undvik att påverka den inre plattan - Var noga med att ta loss hela donet för att inte påverka
den inre plattan/konen. Denna platta är injusterad för att skapa en optimal ventilation i den
byggnad den är monterad inom. Påverkas den inre plattan kan alltså kommande ventilation
försämras.



Spaltventiler

Diffusordelen lossas från bottenplåten
genom att klämmas ihop något, för att
sedan dras rakt ut. Rengör diffusorn (den
löstagbara ytterdelen med många små
ventilationshål) med vanligt diskmedel
eller annat biologiskt nedbrytbart
rengöringsmedel, lämpligen i samband
med fönstertvätt.

Plocka ut filtret och rengör detta separat.
Innerfiltret bör rengöras två gånger per år
Det behöver sällan bytas. Lämpligen
rengör du filtret efter pollensäsongen i
juni och efter lövfällningen i oktober.
Filtret kan tvättas för hand med ett vanligt
biologiskt nedbrytbart tvättmedel. Saknar
din spaltventil filter kan du få de du
behöver av vår förvaltare.

Torka av de övriga delarna med en fuktig trasa och rengöringsmedel enligt ovan. Återplacera
filtret i diffusordelen och återmontera denna i bottenplåten. Detta gör du genom att försiktigt
klämma ihop diffusorn, utan att den deformeras, och passa in i bottenplåten. Enklast är att
börja i ena änden för att sedan jobba in den bit för bit.

Tätning mellan vägg/tak och fönsterkarm

När spaltventilerna installerades behövdes ej längre de springor som finns på lite olika ställen
i väggarna, dessa springor tätades. Vi vet dock att trots tätningarna så kan det finns springor
kvar. Att täta dessa kommer hjälpa att lägenheten känns mindre ”dragig”. Kvarvarande
springor kan exempelvis finnas mellan tak och fönsterkarm, och/eller mellan vägg och
fönsterkarm. Dessa springor kan du täta med byggsilikon, som sedan kan målas över.



Tätning av fönsterbågarna

• Se till att du har täta och hela gummilister runt fönsterbågarna. Instruktion för hur du byter
dessa tätningslister hittar du mer utförligt nedan (Instruktioner för att täta mellan båge och
karm)
• Kontrollerar att de svarta plastclipsen som håller ihop inner- och ytterbågarna är hela. Har
du trasiga sådana så kan du få nya att byta till från fastighetsförvaltaren.
• Se till att du har hel dammlist mellan inner- och ytterfönster. Denna ska sitta på alla fyra
sidor av innerbågen utom i de fönster som har spaltventil där det endast ska sitta dammlist
på tre sidor. Den nedre sidan ska sakna dammlist för att friskluften i tillräcklig grad ska kunna
cirkulera upp till spaltventilen.

Gummi/silikonlist Dammlist

Instruktioner för att täta mellan båge och karm.

Tätning mellan fönsterbåge och karm ska ske så att
den varma och fuktiga luften inomhus inte kommer i
beröring med den yttre kalla glasrutan. Luften kyls
nämligen när den får möjlighet att strömma upp
utefter den kalla glasrutan. Då kondenserar vatten på
glasrutan, vilket kan leda till röta i båge och karm.
Du ska därför täta så nära den varma rumsluften som
möjligt. Förutom att listen ska sitta innerst, ska den
placeras så att den pressas ihop när fönstret stängs.
Listens placering beror också på om fönstret är utåt-
eller inåtgående.

För att få rätt storlek på listen kan du med hjälp av
modellera ta reda på fönsterspringans storlek.
Placera leran så att den kläms mellan karm och båge.
Öppna sedan fönstret och lerans tjocklek visar vilken
liststorlek du behöver. Välj en list som täcker in den
största och minsta springbredden. Du kan behöva använda flera olika liststorlekar.



Placering av tätningslisterna
På utåtgående fönster ska du placera
tätningslisten på karmen, så att
slangdelen nästan blir synlig inifrån.
På gångjärnssidan bör den placeras
mot karmsidan för att undvika att listen
slits sönder och för att få rätt tryck på
den.

På inåtgående fönster placeras listen på
den inre bågens fals. I likhet med
utåtgående fönster bör listen på
gångjärnssidan byta plats till inre bågens
sida.

Så här monteras slanglisten
Listerna monteras med rostfria häftklammer. Du kan först mäta upp fyra bitar som ansluts
noga till varandra i hörnen. Listen fästs i ena änden med två stift. Slangen ska ligga närmast
inomhusluften så häftklammern sätts mellan slangen och vinkeln i karmen/bågen. Kapa listen
något kortare än karmens/bågens mått.

Listen sträcks ut och andra änden fästs med två stift. Hela listen fästs med stift med ett
avstånd av 5 - 7 cm mellan stiften. Använder du förklistrade lister, bör även dessa fästas med
några häftklamrar, främst i hörnen. Använd en silikon- eller EPDM-list av god kvalitet med
slang- eller vinkelprofil vid tätning mellan fönsterbåge och karm.



Vattenlås golvbrunn
Vid stambytet installerades golvbrunnar från Purus, AB Sjöbo
Bruk. Dessa har en vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla
rent.

Normal skötsel
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa
sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets
smutshalt.

Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i
brunnen efter dusch.

Rengöring: Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell
kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen
är urtagen kan hela brunnen göras ren.

Dela insatsen genom att dra
isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop
insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att
tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan
annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen
med tvållösning så går montaget lättare.

Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen.
Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex.
maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt.
Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot
beläggningar och odörer.



Vattenlås handfat
Våra handfat har installerats med vattenlås från Faluplast, modell 43210.

Det behöver alltid finnas vatten i låset för att inte avloppslukt ska komma upp ur handfatet. I
de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet avdunstat och vattenlåset är torrt.

En vakuumventil kan vara till god hjälp då vattnet dunstar
snabbare är normalt. Normalt behövs inget underhåll på dessa
vattenlås. I de fall vattnet ändå rinner ut långsamt ur tvättstället
bör vattenlåset rensas.

1. Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil.
Använd helst händerna men sitter det hårt använd då rörtång,
men var försiktig.
2. Vinkla ut låset från bottenventilen och lossa på den nedre
muttern som sitter mot plaströret. Nu är vattenlåset loss.
3. Skruva loss koppen och rengör med borste eller annat
redskap. Skruva på koppen igen och montera fast låset.

Tänk på att plastgängor är mjuka. Se därför till att gängorna går i
rätt vid åtdragandet och använd ej för mycket kraft.


