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VÅRDA DIN LÄGENHET 

Regelbunden omsorg 

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna 
skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du skall göra eller får 
problem med något vänligen kontakta Fastighetsstaden. 

Kontrollera brandvarnaren 

Lägenheterna är utrustade med brandvarnare. Kontrollera funktionen regelbundet genom att 
trycka på testknappen. Det är hyresgästens uppgift att byta batteri i brandvarnaren när detta 
tar slut. 

Frosta av kylskåp och frys 

Frosta av kylskåp och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina 
av sig själv. Använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.  

Dammsug under och baksidan av kylskåpet med jämna mellanrum. Var försiktig när du 
dammsuger baksidan. 

Rengör spisen 

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen. Den går att dra ut så du 
kommer åt att dammsuga eller sopa. 

Rengör köksfläkten 

Rengör fettfiltret minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt 
diskmedel. Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte 
fläkten som den skall, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre fönstret i ett 
annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre. 

Kontrollera och gör rent ventiler 

Det är viktigt att ventilerna inte är igentäppta. Kontrollera ventilationen genom att hålla en bit 
tunt papper, till exempel toapapper, över frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar med hjälp 
av utsuget fungerar ventilationen bra. Frånluftsventiler hittar du vid kök och badrum. 
Ventilerna måste tvättas emellanåt - gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten med 
milt rengöringsmedel. Tilluftsventilerna är fastinställda och får inte ändras då ventilations- 
systemet i så fall kommer i obalans. Tilluftsventiler är placerade vid taket, bakom elementen 
eller över fönstren. Dessa skall också rengöras med jämna mellanrum. 

Rengör golvbrunnen 

I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum för att undvika 
stopp i avloppet och dålig lukt. Plocka upp brunnsgallret och rengör galler och vattenlås. Var 
noga med att sätta tillbaka vattenlåset ordentligt för att förhindra att dålig lukt kommer upp 
från avloppet. 
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Rensa vattenlås i tvättställ 

På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma 
upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt kan göra själv. Öppna 
vattenlåset, ställ en hink under, så att vatten och smuts inte rinner ut på golvet. Peta loss 
eventuellt avfall som lossnat. Spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen. Var 
noga med att kontrollera att gummipackningarna sitter rätt när du skruvar ihop rören, annars 
droppar det från vattenlåset. 

Om toaletten rinner 

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det 
fortsätter att rinna skall du omgående anmäla felet till Fastighetsstaden. Rinnande WC 
medför stora kostnader helt i onödan. 

Om du får stopp i avloppet 

Om du får stopp i avloppet kan du först försöka lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte 
det, måste du anmäla felet till Fastighetsstaden snarast. Använd aldrig kemiska preparat för 
att göra rent avloppet. Genom att plocka bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i 
badkar, handfat och diskho kan du undvika att avloppet täpps till. 

Endast detta får slängas i avloppet: 

 Allt som kommer ut ur kroppen, dvs. kiss, bajs och kräk. 
 Toapapper. Detta papper är gjort för att lösas upp i vatten. 

Detta får inte slängas i avloppet: 

 Allt som sitter fast på kroppen, t ex. hår. Hår från borstar och golvbrunnar slängs i 
soporna. 

 Hushållspapper. Detta papper är gjort för att suga upp vatten och löses därför inte upp i 
avloppet. 

 Sanitetsprodukter såsom tops, inkontinensskydd, tamponger, bindor, trosskydd etc. (ställ 
in en sopkorg för detta på toan. Extra viktigt vid kalas och fester). 

 Våtservetter. 
 Matfett (torka upp fettet med hushållspapper eller häll det i ett glas och låt stelna. Släng 

sedan i soporna). 
 Kemikalier (lämnas till ÅVC). 
 Mobiler. 
 Matrester. 
 Allt annat som inte hamnar under ”får slängas”. 

Om strömmen försvinner 

Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan 
kontrollerar du säkringarna i ditt säkringsskåp. Säkringarna skyddar elledningarna från 
överbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad går säkringarna 
sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens "öga" 
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lossnar. I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men 
se till att du byter till en säkring med samma styrka (samma färg som bottenplattan). 

I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta eller 
blå vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid skall stå i uppfällt läge. 

Om du vill installera disk- eller tvättmaskin 

Kontakta Fastighetsstaden om du är intresserad av att installera diskmaskin eller tvättmaskin 
i lägenheten och för att få mer information om tillvalsbeställning. Fastighetsstadens personal 
kontrollerar om installation är möjlig i den lägenhet du hyr. 

Har du rätt temperatur? 

Fastighetsstaden eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under 
uppvärmningssäsongen, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, ska vara minst 20 
grader och av miljöskäl som högst 21 grader. 

Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du 
mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar 
termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:  

• Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från 
att sprida sig i rummet?  

• Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än 
det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?  

• Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som 
hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.  

• Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet 
strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.  

Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten? 

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något 
problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att din 
husvärd kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp 
sig. Observera att du aldrig ska försöka lufta elementen själv. Det är viktigt att luftningen 
utförs av Fastighetsstadens personal för att säkerställa balansen i värmesystemet. Är det 
fortsatt kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra 
åtgärder i värmesystemet.  

Drar det kallt från fönsterventilerna? 

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in 
genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen 
ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det. Ventilen ska alltid stå minst några millimeter 
öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då 
sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra 
inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet. 


