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5. SKÖTSELRÅD 
 

 

För att förenkla för Dig som ny boende hos oss på Botrygg följer här nedan 

några enkla tips på hur Du bäst hanterar Din lägenhet. Har Du några 

övriga frågor eller synpunkter är Du varmt välkommen att kontakta oss!  

HÅLTAGNING I VÄGG  

Om väggen består av betong ser vi gärna att du använder dig av plugg när du 

skruvar upp ett föremål. Exempel på hur du kan gå till väga ser du nedan.  

 

 

 

Då väggen inte består av betong går det bra att skruva direkt i ytan.  

 

Borrning i tak är endast tillåtet till max 4 cm. 

 

 

TV PÅ VÄGG 

Om du till exempel sätter upp en plattskärms-TV på väggen finns det en risk 

att du blir återställningsskyldig. Detta innebär att det är din skyldighet att 

spackla och måla för att återställa lägenheten i det skick som den var när du 

flyttade in. Även uppsättning av kabelskena i taket eller på väggen kan 

innebära återställningsansvar. 

 
 
UNDVIKA FETTFLÄCKAR PÅ VÄGG 

För att undvika fettfläckar där sängen stått är ett bra tips att använda 

sänggavel eller annat liknande skydd. Fettfläckar vid sängen kan annars 

innebära ersättningsskyldighet. Även oljade eller målade möbler kan 

innebära risk för fettfläckar på väggen, därför bör dessa möbler undvika 

direktkontakt mot väggen. 
 

 

Markera       Borra               Plugga                    Skruva 
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PARKETTGOLV  

Det finns vissa åtgärder Du kan vidta för att behandla parkettgolvet på bästa 

sätt. Några av dessa är att ha tassar under möblerna samt att ha någon form 

av matta under kontorsstolen. 

 

Vid daglig rengöring av lackade trägolv behövs normalt endast torr-moppning 

eller dammsugning. Vid grundligare rengöring rekommenderas att fukttorka 

golvet med väl urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas inte då det lämnar 

för mycket vatten efter sig på trägolvet.  

  

Om fritt vatten iakttas på golvytor ska detta torkas upp direkt. 

 

 

FRÅN- OCH TILLUFTSVENTILER 

Frånluftsventil är oftast placerad i badrum och kök samt klädkammare. 

Ventilen rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel. Vrid/tryck 

inte på den centrala delen av donet. Frånluftsventilen i badrummet kan vara 

kombinerad med en fuktstyrd fläkt, den rengörs enligt samma princip som 

ovan. Det är viktigt att ventilen hålls fri från ludd och damm för att 

ventilationen i lägenheten ska fungera tillfredsställande. 

 

Tilluftsventiler är placerade i sovrum och 

vardagsrum. Utformningen kan se ut på olika 

sätt såsom runda ventiler som sitter i 

anslutning till fönster, spaltventiler som 

sitter i överkant till fönster eller som en låda 

som sitter bakom element. Tilluftsventiler 

eller spaltventiler rengörs vid behov med 

ljummet vatten och diskmedel och vid kraftig 

nedsmutsning med dammsugare och 

borstmunstycke. Tilluftslåda bakom element 

rengörs vid behov med ljummet vatten och 

diskmedel, i underkant finns en lucka som kan öppnas upp och kan då 

rengöras med dammsugare och borstmunstycke. I tilluftslådan finns filter 

som kan skakas rent i en påse vid kraftig nedsmutsning alternativt med 

dammsugare och borstmunstycke. 

 

 

Figur 1: Frånluftsventil 
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BADRUM 

Badrummen i lägenheterna är byggda med ett normenligt tätskikt. 

Hyresgästen får därför inte genom att borra bryta tätskiktet för att montera 

krokar eller annan utrustning i väggarna. Extra krokar kan sättas upp med 

dubbelhäftande tejp som vid borttagning inte lämnar några märken efter sig. 

Sådana krokar ska tas bort vid avflyttning från lägenheten. I övrigt gäller 

klausul i hyresavtalet. 

 

 

INSTALLATION AV DISK- OCH TVÄTTMASKINER 

I nyare lägenheter är det förberett för diskmaskin. Om du är osäker kan du 

kontakta Botrygg så åker våra fastighetsskötare ut på plats för att undersöka. 

Om det är förberett kan hyresgästen köpa diskmaskin på egen hand eller via 

Botrygg. Installationen ska sedan utföras av Botrygg eller annan person med 

behörighet. Om installationen inte utförs av Botrygg ligger ansvaret på 

hyresgästen vid eventuella problem med läckage. 

  

Om det är förberett för tvättmaskin i lägenheten gäller samma regler som vid 

installation av diskmaskin. Om det inte är förberett, vänligen kontakta 

Botrygg.  
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ATT RENSA AVLOPPET I HANDFATET  

Om vattnet rinner undan sakta från handfatet beror det nästan alltid på att 
smuts har fastnat i vattenlåset. Det är enkelt att själv rensa, oftast behövs 
bara en vaskrensare i gummi. 
 

1. Börja med att täcka avrinningshålet i handfatet med 

tummen eller en tejpbit. Tryck därefter fast 

vaskrensaren över avloppshålet. Fyll handfatet till 

häften med vatten och pumpa upp och ner med 

vaskrensaren. 

 

 

 

 

2. Om inte smutsproppen släpper med hjälp av 

vaskrensaren, testa att rensa vattenlåset. Ställ först 

en hink under handfatet så att inget smutsigt vatten 

rinner ut på golvet. 

 
 
 
 

3. Skruva loss underdelen av vattenlåset med 

handkraft. Använd inte något verktyg. 

 

 

 

 

4. Använd ett finger eller en skruvmejsel och peta bort 

all synlig smuts. Kontrollera sedan att inget sitter 

kvar genom att titta ner i handfatets avloppshål. 

Skruva sedan tillbaka vattenlåsets underdel och 

kontrollera att den håller tätt. 
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ATT RENSA GOLVBRUNNEN 

Om vattnet inte rinner undan från duschen eller badkaret är det förmodligen 

stopp i golvbrunnens vattenlås och därmed dags att rensa avloppet. Detta 

kan också bli aktuellt vid problem med dålig lukt i badrummet. I vattenlåset 

fastnar gärna hår och tvålrester och hindrar vattnet från att rinna undan. 

Vattenlåset ska hindra att dålig lukt tränger upp från avloppsröret, men om 

det samlas hår, tvål och smuts i vattenlåset börjar det lukta illa från 

avloppsbrunnen.  

 
 
 

1. Börja med att ta bort silen. En del silar går att lyfta 
upp direkt medan andra sitter fastsatta med 
skruvar. 

 
 
 
 
 
 

2. Lyft upp vattenlåset och avlägsna tvålrester och hår 
från in- och utsidan. 

 
  
 
 
 
 

3. När vattenlåset sätts tillbaka, se till att 
gummipackningen sluter tätt, annars kan lukt tränga 
upp från avloppsröret. 

 
 
 
 

4. Avsluta med att fylla på nytt vatten i vattenlåset. 
Sätt därefter tillbaka silen. Om man varit borta en 
längre tid kan vattenlåset torka ut. Det gäller särskilt 
under sommaren när det är varmt. Spola då vatten 
på golvbrunnen så fylls vattenlåset på igen. 
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ATT LUFTA ELEMENTEN 

Om dina element inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i 

systemet. Med hjälp av en elementnyckel går det enkelt att släppa ut luften 

och då cirkulerar det varma vattnet fritt och hela elementet blir varmt. 

 

1. Om elementets övre del är svalare än den nedre 

har du sannolikt luft i systemet. Känn efter med 

handen. Luften kan också göra så att det börjar 

låta i elementet.  

 

  

 

2. För att kunna släppa ut luften behöver du en 

elementnyckel. Om du inte har någon går det att 

köpa en sådan på ett byggvaruhus. Ett tips är att 

köpa en så kallad multinyckel som passar till de 

flesta ventiler.  

 

 

 

3. Innan du öppnar ventilen så ska du alltid vrida 

ner termostaten så lågt det går. Vanligtvis är det 

en 0:a eller en * som man ska vrida mot.  

 

 

 

 

4. Sätt sedan en mugg eller handduk under och 

börja skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft.  

När det börjar rinna ut vatten är det dags att 

skruva åt ventilen igen (Om det inte finns luft i 

elementet kommer det vatten direkt). 

Kontrollera att ventilen verkligen håller tätt, men dra inte åt för hårt.  

 

 

Är du osäker på hur man gör eller om du har ett äldre element finns det 

möjlighet att få hjälp av oss på Botrygg.  Kontakta i så fall 

förvaltningskontoret. 
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VATTENAVSTÄNGNING 

Avstängningsmöjlighet finns i vissa lägenheter vid respektive tappställe, 

såsom WC-stol, dusch/badkar och kök. Avstängningsventiler för vatten kan 

finnas bakom inspektionslucka placerad antingen i badrum eller i hall. Finns 

inga avstängningsmöjligheter i lägenheten och avstängning av vattnet är akut 

ska Botryggs felanmälan omedelbart kontaktas.  

 

Om vatten iakttas från exempelvis schakt, kopplingsskåp eller diskmaskins-

underlägg ska Botryggs felanmälan kontaktas omgående.  

 

 

ATT RENGÖRA SPISHÄLLEN 

Om spishäll finns i lägenheten ska denna rengöras med medel framtagna för 

hällspisar samt en mjuk svamp. Exempel på lämpliga medel är bland annat 

Mr Muscle och Electrolux hällrengöringsmedel. 

 

 

ATT FROSTA AV KYLSKÅPET 

Kylskåp avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Man kan 

undvika onödig frostbildning genom att: 

• inte ställa in heta varor i skåpet 

• inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge 

• inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan, som sitter på 

kylskåpets bakre vägg 

 

 

ATT FROSTA AV FRYSSKÅPET 

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Det 

är dags att frosta av frysen när frostlagret är 3–5 mm tjockt. Se först att frysen 

inte är självavfrostande, då sköter den denna process av sig själv. 

 

1. Tag ut mat samt eventuella fryslådor 

och låt dörren stå öppen. Maten kan 

under avfrostningen förvaras kallt 

utomhus om vintertid, tätt packat i 

kylskåp alternativt i eventuella 

fryslådor med isolerande material runt 

lådorna, t.ex. filtar eller tidningar. 
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2. Avfrostningen går fortare om skålar 

med varmt, ej kokande, vatten ställs in 

i frysen. 

 

 

 

3. Om avrinningsränna finns, lossa 

denna från sitt viloläge och skjut in 

den enl. bild.  

 

 

4. Ställ nedersta fryslådan, alternativt en plåt med tidningspapper under 

frysen för att samla upp vattnet.  

 

5. Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina. Använd en trä- eller 

plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen. 

Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och sätt tillbaks 

avrinningsränna. 

 

6. Starta skåpet på nytt och lägg in varorna. 

 

Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda 

avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i eller 

apparaten, vilket kan göra den strömförande. 

 

Vid längre semester eller bortavaro bör någon regelbundet titta till 

frysskåpet, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott. 
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ATT ANVÄNDA HISSEN VID FLYTTNING 

Om Du vid Din flytt använder hissen för att köra möbler och husgeråd är det 

viktigt att Du tänker på följande när Du fyller hissen: 

 

- Tänk på att inte lasta hissen för tungt. I hissen anges hur tungt den 

får lastas 

- Om Du behöver spärra hissdörren så att den inte går igen och åker iväg 

måste du täcka för fotocellen med riktigt svart tejp eller dylikt så att 

ljusstrålen inte går igenom. Blockera inte bara dörren. Om dörren 

spärras med exempelvis flyttkartong går den igen men stannar på 

grund av att det finns något emellan, öppnas och stängs på nytt. Efter 

några försök slår en säkerhetsspärr till och hissen går ur funktion. 

Endast ett serviceföretag kan återställa säkerhetsspärren. Kostnaden 

för detta står i så fall Du som hyresgäst för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


