
 
 

 

Blandare och avstängning av vatten 
 

I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar, varför det kan dröja 
en stund innan vattnet uppnår önskad temperatur. Av säkerhetsskäl har varmvattnet 
en inställd maxtemperatur. 
 
Ditt hus har energisparande diskbänksblandare. Det innebär att du måste hålla i 
handtaget på kranen i maxläge för att få riktigt hett vatten. 
 
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. 
 
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 vatten-anslutningar. 
Huvudavstängningsventiler för hela huset finns i källaren. I din bostad finns det 
även flera avstängningsventiler för vatten, placerade bakom inspektionsluckor, 
oftast i en garderob eller i badrummet. 
 
Om något fel uppstår 
Om du misstänker att det är fel på en blandare eller råkar ut för läckage gör du en 
felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du 
under fliken 14 ”Felanmälan”. 
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Kök och badrum 
 

Avlopp och vattenlås 
Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från 
avloppet. Både vattenlås och golvbrunn måste rengöras regelbundet. Vattenlåset, 
som sitter på avloppsröret under handfatet, rengörs genom att den nedre delen av 
låset skruvas loss. Ställ en hink under som samlar upp allt vatten. Röret kan nu 
rengöras från all smuts som fastnat. Avsluta med att spola igenom med hett vatten 
som får rinna ner i hinken och skruva fast vattenlåset igen. 
 
Golvbrunnen i badrum rengörs genom att gallret som sitter över brunnen tas bort. 
Fäll upp bygeln på golvbrunnsinsatsen och drag upp den. Hår och annat som har 
fastnat i brunnen kan då enkelt tas bort. Dela sedan insatsen genom att dra isär 
över- och underdel, rengör delarna och sätt ihop dem igen. När insatsen sätts 
tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan 
annars tränga upp genom springan. Om dålig lukt skulle uppstå rekommenderas att 
spola rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte 
försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet.  
 
Häll inte stekfett eller olja i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen. 
Stekfettet torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.    
 
Toalettstol och handfat 
Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och 
rengöringsmedel när du rengör toalettstolen. För handfatet 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 blir stopp i systemet och vattnet i 
vattenlåset kan sugas ur.  Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga 
temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60ºC i en wc-stol kan orsaka sprickor i 
porslinet. 
 
Om något fel uppstår 
Om du misstänker att det är fel i ditt kök och badrum gör du en felanmälan. 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
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Så här fungerar värmen i  
lägenheten 
 
Radiatorn (elementet) är en värmare som syftar till att förse rummen i din lägenhet 
med energi, så mycket att du ska kunna ha ca 21°C. Det är det varma vattnet i 
radiatorn som avger energi till rummet. När vattnet avger energi svalnar det sam-
tidigt, vilket innebär att radiatorerna är varma upptill (där det varma vattnet går in) 
och svalare nedtill (där returledningen sitter). 
 

 
Termostaten som finns monterad på radiatorn 
är till för att hålla rätt temperatur i rummet  
(ca 21°C). Den öppnar och stänger en ventil automatiskt som styr värmen till 
radiatorn. Om man vill sänka temperaturen i rummet kan man vrida på termostaten 
medurs tills den ”rätta” lägre temperaturen uppnås. 

 
Om rummet tillförs ”gratisenergi” som t.ex. solsken, värme från många personer 
m.m, så stänger termostaten tillförseln av vatten till radiatorn, eftersom rummet 
ändå blir tillräckligt varmt. 
 
Är det kallt i rummet och radiatorn är kall upptill? 

Då kan det ha kommit in luft i radiatorn som hindrar det varma vattnet att cirkulera.  
Luftning av radiatorn bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare. 
 
Om något fel uppstår 
Om du misstänker att det är luft i en radiator eller något annat fel gör du en 
felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
 

Viktigt! 
 

Viktigt! 
Hela radiatorn ska alltså inte vara varm. 
Men ju kallare det är ute desto varmare 
överdel på radiatorn.  

 

Viktigt! 
Termostaten måste kunna känna av rumstemperaturen. Om man placerar möbler, 
tjocka gardiner eller annat som på något sätt stänger in elementet, kommer termo-
staten att känna av fel temperatur. Det kan i sin tur innebära att det blir för kallt i 
rummet. 
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