
LÄTTFIXAT!
För dig som gillar att fixa själv

Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du 
är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem.  

Felanmälan kan du göra via hemsidan dygnet runt. Du kan 
även ringa direkt till vår Kundservice på tel. 042-20 80 00  
vardagar mellan kl. 08.00-16.30.

Vid akuta fel under övriga tider är du välkommen att ringa 
042-20 82 00 som har kontakt med våra jourreparatörer. 
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BAD- OCH DUSCHRUM 
Stopp i vasken 
Stopp i avloppet är vanligt och oftast enkelt 
att fixa själv. Här ger vi några tips på hur du 
går till väga på ett bra och enkelt sätt för att 
själv åtgärda stopp i golvbrunn och tvättställ i 
dusch-/badrum eller vaskavlopp i köket. 

Så här gör du:
1. Börja med att placera en hink under vattenlåset (vatten- 

låset är den röranslutning som sitter direkt under tvättstället). 
Vattenlåset förhindrar att avloppet torkar och orsakar dålig 
lukt. 
 
 
 

2. Skruva bort bottenlocket på 
vattenlåset och var beredd på att 
vatten kommer att rinna ut. Töm 
locket på smuts i hinken och lägg 
det åt sidan. 
 
 
 
 

3. Det sitter två låsringar som måste lossas 
för att få bort vattenlåset, en på sidan 
och en upptill. Börja med att lossa sido-
ringen.  
 
 
 
 

4. När du fått loss den går du vidare och skruvar loss den övre 
låsringen. Den sitter gängad på bottenventilen/metallbiten 
direkt under tvättstället.

Saker du kan behöva
• handskar
• hink
• soppåse
• polygriptång – underlättar om lås- 

ringar och liknande skulle sitta hårt
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1. egft

2. wet

3. wet

4. wergt 
 
 
 
 
 
 
 

5. Nu är båda låsringarna lösa och det 
är dags att lirka loss vattenlåset. Ta ett 
stadigt tag om vattenlåset med ena 
handen och en hand på röret och böj 
vattenlåset försiktigt från sida till sida 
samtidigt som du drar nedåt tills det 
lossnar. Viktigt: Låt packningen och 
sidolåsringen sitta kvar på röret och 
lägg packningen till övre låsringen 
bredvid. För att hålla tätt måste båda 
sitta på plats.  
 
 

6. Peta ut smutsen med en skruvmej-
sel eller liknande och släng det i en 
papperskorg. Ta sedan vattenlåset och 
skölj det noga i ett annat tvättställ eller 
vask.  
 
 

7. När vattenlåset är rent sätter du tillbaka bottenlocket. Tryck sedan fast vattenlåset mot 
avloppsröret, tryck till packningen som sitter på röret mot vattenlåset och skruva fast 
sidoringen. När det sitter fast ordentligt ser du till att packningen till övre låsringen är på 
plats och skruvar sen fast ringen. När allt är klart låter du vatten rinna från kranen och 
kollar så att allt håller tätt. Läcker det ut vatten stänger du kranen och kollar så att allt 
sitter som det ska.
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Stopp i wc-stolen 
Allt för stor mängd toalettpapper är den vanligaste orsaken till stopp.

Försök att få loss stoppet med en vaskrensare eller toaborste eller fyll en hink med hett 
vatten och häll i wc-stolen. Upprepa detta två gånger. Oftast räcker det för att få loss 
papper som sitter och stoppar. Om du har ett doft-/rengöringsblock hängande på kanten 
– se efter så att det inte är det som ramlat ner i kröken på wc-stolen och är orsaken till 
stoppet.

Vatten rinner i wc-stolen/problem att spola 
Det sitter oftast en avstängningskran på vänster eller höger sida av cister-
nen (vattenbehållaren), som du använder för att stänga av vattnet till 
wc-stolen. Vrid på kranen och stäng av vattnet tills stoppet/felet är åtgär-
dat. Fyll en hink med vatten och häll vattnet i wc-stolen när du uträttat 
dina behov. Toalettpapper och annat sköljs då ner på samma sätt som 
när du spolar.

Stopp i golvbrunnen 
Beror oftast på hårtussar och/eller avlagringar. Rensa golvbrunnen från hår och smuts. Ta 
för vana att göra detta regelbundet så minskar du risken för stopp, eftersom det då inte 
hinner samlas så mycket smuts, hår och avlagringar i golvbrunnen.

GÖR EN  
FELANMÄLAN!

Så här gör du:
1. Lyft ut insatsen. Det finns olika varianter på denna 

beroende på vilken typ av golvbrunn du har.  
 
 
 

2. Dela på insatsen för att kunna rengöra den. 
 
 
 
 

3. Använd en diskborste och gör rent de båda  
delarna. 
 
 
 

4. Använd en diskborste och gör rent i och runt  
golvbrunnen.
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GÖR EN  
FELANMÄLAN!

KÖK 
Stopp i vasken 
Vid stopp i köksvasken är det mest effektivt att använda en vaskrensare. En vaskrensare är 
en sugklocka av gummi med skaft av trä. Sådana finns att köpa i bland annat Bobutiken.

Du behöver
• 2 st vaskrensare

Så här gör du:
1. Börja med att sätta vaskrensarna över hålen i vänstra och 

högra vasken. Fyll sedan på med varmvatten tills halva 
vaskarna är fulla. Se till att sugklockorna håller tätt, så att vatt-
net inte rinner ut.

2. Börja med att pumpa i ena vasken först medan du håller 
den andra vaskrensaren på plats i den andra vasken. Ofta 
krävs det att du pumpar i ca 5-10 minuter innan du jobbat 
upp rätt tryck för att stoppet ska lossna. Du vet att du gör 
rätt när du ser att vattnet färgas och smuts ”flyter” upp.

3. När du fått bort stoppet: låt vattnet rinna ner och fyll sedan 
vasken med varmvatten igen och skölj igenom ett par 
gånger. På så sätt lossnar bitar av smuts som sitter i rören.

4. Upprepa samma procedur i andra vasken.

Svårare än så är det inte och i många fall lyckas man åtgärda stopp med denna metod. 
Fördelen med att använda vaskrensare är också att du slipper lossa avloppsrören och 
riskera att vatten läcker ut när du sätter tillbaka allt.

Köksblandare 
Du ska alltid göra en felanmälan till Kundservice om fel uppstår på din blandare.

Vilken sorts blandare som sitter i din lägenhet kan variera. Det finns två typer av blandare:  
Engrepps och tvågrepps. Tvågreppsblandare är vanligast förekommande i våra äldre hus 

och dessa har två vred, ett för varmvatten och ett för kallvatten. Engrepps-
blandare är vanligast nu för tiden och på dessa är det endast ett handtag 
som styr både varm- och kallvatten. En engreppsblandare har två delar: 
kranbröst och kranpip. 

Vid felanmälning är det till stor hjälp för reparatören om du redan då 
uppger vilken sorts blandare du har. Det finns många olika fabrikat av  

blandare, men de två vanligaste fabrikaten inom Helsingborgshem är FM 
Mattson och Mora. 
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Några vanliga fel på köksblandaren
• Det går inte att stänga blandaren - vattnet spolar med full kraft hela tiden.  

Detta är ett akut ärende som ska åtgärdas omgående. 

• Det droppar från kranpipen trots att blandaren är stängd.  
Detta räknas inte som ett akut ärende.

• Det läcker från kranbröstet vid användning.  
Detta räknas inte som ett akut ärende.

• Det läcker från silen (perlatorn) som sitter längst fram på kranpipen.  
Detta räknas inte som ett akut ärende.

Mät varmvattnets temperatur 
Låt varmvattnet rinna på högstaeffekt i 60 sekunder. Häll sedan upp vatten i ett glas 
och sätt i givaren för termometern. Mätning av temperatur direkt i vattenstrålen blir inte 
korrekt. 

Spis och ugn fungerar inte
Se efter så att inte barnspärren är aktiverad. Är spärren  

aktiverad fungerar inte spisplattorna och ugnen. 

Kontrollera även så att den röda indikeringslampan lyser 
när du sätter igång spisen. Om lampan inte lyser, kontroll-
era att säkringen till spisen är hel. Om säkringen är sönder 
– byt ut den och kontrollera om spisen fungerar igen. Mer 

information om hur du byter en säkring hittar du under El. 

Ugnslampan lyser inte
När du gör felanmälan – uppge modellbeteckning, produkt- 
och serienummer. Dessa uppgifter finns på en klisterlapp som 
oftast sitter på spisens sida. Du behöver dra fram spisen en bit för 
att kunna se klisterlappen. Vi behöver uppgifterna för att vi ska 
kunna hitta rätt reservdelar och för att kunna se om felet är ett 
garantiarbete. 

GÖR EN  
FELANMÄLAN!

GÖR EN  
FELANMÄLAN!
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Kylskåpet fungerar inte 
Kontrollera först att du inte av misstag har råkat 

komma åt reglaget/termostaten till kylen/frysen. 
Reglaget ska oftast stå mellan min-max. Kont-
rollera även att den gröna indikeringslampan 
lyser. Om lampan inte lyser - prova att vrida 
reglaget medsols och se om det tänds. 
Hjälper inte detta - ring Kundservice och gör en felanmälan.

På en klisterlapp, oftast inne i kylskåpet, finns kylskåpets modellbeteckning, 
produkt- och serienummer angivet. Uppge gärna numren när du felanmäler 

problem med ditt kylskåp/frys. Detta hjälper oss att snabbt hitta de 
reservdelar vi behöver.  Informationen är även bra att ha tillhands 
om du ska köpa tillbehör till ditt kylskåp, som t.ex. grönsakslåda eller 
annat. 

FELANMÄLAN?

1. Ta ur filtret.

TIPS! Har du en spiskåpa 
så öppna ett fönster i ett 
angränsande rum när du 
använder den. Luftflödet i 
lägenheten förstärks då, vil-
ket leder till ett bättre utsug. 
Öppna inte fönstret i köket. 
Det gör att matoset istället 
sprids längre in i lägenheten.
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2.   Diska filtret för hand eller i diskmaskin.

Dåligt utsug via spiskåpan 
I ditt kök har du antingen en köksfläkt eller en spiskåpa. Vad som sitter i din lägenhet beror 
på vilken typ av ventilationssystem som finns i huset. 

Fläkten har en motor och ett kolfilter som renar utsugsluften. 

Spiskåpan har ett filter som liknar en fläkt men skillnaden är att det inte finns någon motor 
utan endast ett spjäll som öppnas och för luften vidare till ett aggregat som sitter högst 
upp i fastigheten i ett ventilationsrum. Där renas luften. Är det dåligt utsug - prova att 
plocka bort filtret och lägg det i blöt med lite diskmedel så löses fettet upp som samlats i 
filtret. Diska av med en diskborste. 
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Det samlas vatten på kylskåpshyllorna 
Längst in i kylskåpet sitter en kylplatta som kyls och tinas upp från och till. Vattnet som 
rinner ner på kylplattan när det tinas ska rinna ner i rännan du ser under plattan. Mitt i 
rännan finns ett hål där vattnet rinner ner och därefter samlas i en låda på baksidan av 
kylskåpet. Där avdunstar vattnet och försvinner. När avrinningshålet är täppt av matrester 
eller annat har vattnet ingenstans att ta vägen och rinner 
därför ner på hyllorna.

Försök att få bort stoppet med hjälp av en tråd, t.ex. en 
mjuk kabel eller piprensare som du för in i avrinningshålet 
ett par centimeter. Prova även att hälla ca två matskedar 
varmt vatten i hålet och se om det rinner ut som det ska. 
Detta brukar hjälpa. Håll rent runt avrinningshålet med 
jämna mellanrum för att undvika stopp.

Mät temperaturen i kylskåpet 
Ställ in ett glas med kallvatten i kylskåpet och placera termometerns givare i vattnet. Efter 
ca 60 minuter visar termometern kylskåpets temperatur. 



EL 
Säkringar 
Säkring är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar orsakade 
av exempelvis kortslutning.  I alla lägenheter finns en så kallad gruppcentral. Gruppcentra-
len är den plats där strömmen kommer in i din lägenhet. Strömmen passerar säkringarna 
och går sen vidare ut till de olika eluttagen i din lägenhet. 

Det finns två typer av centraler, en med smältproppar (säkringar) och en med automat-
säkringar. Skillnaden är att smältpropparna måste bytas ut när de går sönder, medan 
automatsäkringarna bara ska slås upp till sitt ursprungsläge när de löst ut. 

 
Automatsäkring
Om automatsäkringen inte går att återställa ska du göra en felanmälan till Kundservice. 

Gruppcental
Vid gruppcentralen ska det alltid finnas en gruppförteckning som visar vad de olika 
säkringarna går till, som till exempel spisen. På gruppförteckningen ska det även stå vilken 

ampérestyrka de olika säkringarna ska ha. 

Det finns många olika typer av säkringar, beroende på 
vilken elektrisk utrustning de går till. De vanligast före-
kommande säkringarna är 25A, 20A, 16A, 10A, 6A.  
(A står för Ampére)

Det är viktigt att du, när du ska byta en säkring, sätter 
i rätt säkringstyp. Sätter du i en för klen säkring är risken 
stor att den går sönder. 

På säkringarna står det vilken styrka de har. Men det går även 
att se vilken typ av säkring det är genom att titta på säkringens 
undersida. Där sitter en färgad ”plopp”. Bottenplattorna i grupp-
centralen är färgkodade och du ska vara noga med att den 
säkring du skruvar i har samma färg som bottenplattan.

Gruppcentral med smältproppar Automatsäkringar

FELANMÄLAN?
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FELANMÄLAN?

FELANMÄLAN?

Färgkoder

25A = Gul  20A = Blå  16A = Grå  10A = Röd    6A = Grön

 
När säkringen har gått sönder ser du det oftast genom att ”ploppen” på undersidan har 
lossnat. Ibland kan ”ploppen” dock sitta kvar fast att säkringen är trasig. Prova därför alltid 
att byta säkringen först när du drabbas av strömavbrott innan du ringer och 
felanmäler.

Märker du att en bottenplatta är skadad eller sönder gör du en felan-
mälan till Kundservice. Du får inte byta den själv! Jobbet ska göras av en 
elinstallatör.

Säkringarna sitter i så kallade propphuvar som är försedda med skyddsglas. 
Propphuvarna får inte vara skadade eller sakna skyddsglas. Gör en felanmä-
lan om du har trasiga propphuvar!

Så här byter du en säkring
1. Skruva ut propphuven med den trasiga säkringen ur grupp-

centralen. 
 

2. Ta ur den trasiga säkringen ur propphuven och sätt dit en ny 
säkring av samma sort och färgmärkning. Om den färgade 
”ploppen” ramlat av från den trasiga säkringen – skaka ut den 
ur propphuven. 
 

3. Sätt i en ny säkring i propphuven och skruva i den i gruppcen-
tralen ordentligt. Obs! Säkringar ska alltid sitta i propphuvar. 
Det kan innebära livsfara att försöka trycka in en säkring i 
gruppcentralen utan propphuv!

Om den nya säkringen går sönder direkt inne-
bär det att det finns ett allvarligt fel i anlägg-
ningen eller i anslutna apparater. Innan du 
sätter i ytterligare en ny säkring måste felkällan identifieras och elimi-
neras. Börja med att koppla ut de olika apparater  
(till exempel dammsugare, lampor, brödrost etc.) som du har 
anslutna i det rum eller det eluttag som blivit strömlöst. Kan du inte 

hitta felkällan själv – gör en felanmälan.

TIPS! Ha alltid extra säk-
ringar hemma, lämp-
ligtvis 10A som är den 
vanligaste sorten. Tänk 
alltid på att vara försik-
tig när du hantrar säk-
ringar och rör vid cen-
tralen.

10



Byta lysrör 
Lysrör räknas som en förbrukningsvara som du själv bekostar när det går sönder. Det finns 
olika typer av lysrör och de delas in i antal watt som styrkan är på, till exempel 36W, 32W, 
18W, 15W etc. 32-36W sitter oftast i takarmaturer där det sitter längre lysrör. 15-18W är 
vanligast till bänkbelysningar och badrumsbelysning.

Om det sitter två lysrör i armaturen - och ett har gått sönder - byt båda samtidigt! Oftast 
går det andra sönder strax efter. Tänk också på att bryta strömmen till armaturen innan du 
byter lysrör! 

Så här gör du
1. För att byta lysrör lossar du först det hölje av glas 

eller plast som sitter på själva lampan så att du 
kommer åt. Använd gärna handskar. 

2. Ta sedan tag i lysröret med båda händer och vrid 
ett kvarts varv tills du känner att det har lossnat. 
Då kan du plocka ut det, antingen rakt ner eller 
rakt bakåt beroende på hur lampan ser ut. Ofta 
får man ta i rätt ordentligt. Men hantera lampan 
försiktigt! Det är väldigt tunt glas i lysrör. Sätt sedan i 
det nya lysröret och vrid fast det.

Byt också glimtändaren/säkerhetständaren. Den har ofta samma livslängd som lysröret. 
Det är den lilla cylinderformade propp som sitter i kanten av själva lampan och som 
tänder lysröret. Idag finns elektroniska säkerhetständare som du ska ta för vana att 
använda. De är några kronor dyrare men har automatisk avstängning som gör att de är 
mycket säkrare. De förlänger dessutom lysrörens livslängd och är miljövänligare då de inte 
innehåller bly. 

Det finns olika sorters glimtändare i handeln och det är olika glimtändare till olika lysrör. 
Det bästa är att se efter på märkningen på glimtändaren eller förpackningen, där det står 
vilka lysrör de är anpassade till.

Glimtändare av märket Philips har en märkning där det står S2. Dessa är anpassade till 
lysrör på 4-22W. S10 innebär att glimtändaren är anpassad till lysrör på 32-65W.

Glimtändare

Elektronisk glimtändare

TIPS! 
Var noga med att sätta i rätt glimtändare! Om 
du sätter i en glimtändare som är anpassad 
för starkare lysrör i en ljusarmatur med svagare 
lysrör, så kommer lysrören inte att tändas. 
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BRANDVARNARE
Brandvarnaren larmar utan anledning
Om brandvarnaren börjar larma ofta utan anledning, exempelvis när du vädrar, beror det 
sannolikt på att brandvarnaren är smutsig och bör dammas av. Eftersom brandvarnaren 
är konstruerad för att larma om det finns rökpartiklar i luften, kan den också larma för små 
dammpartiklar. 

Larmar brandvarnaren vid matlagning, brödrostning med mera bör brandvarnaren flyttas 
och dammas av.

Montera aldrig ner eller ta ur batteriet ur brandvarnaren utan att sätta i ett nytt när den 
varnar för att batteriet håller på att ta slut. Se till att ha ett nytt batteri hemma eller skaffa 
omgående ett nytt, så att du inte glömmer bort att byta batteri.

Brandvarnaren fungerar inte
Är batteriet nytt och helt, men brandvarnaren ändå inte fungerar, ska du 
omedelbart göra en felanmälan så ser vi till att brandvarnaren byts ut.

Du bör med jämna mellanrum kontrollera att brandvarnaren fungerar. 
Detta gör du genom att hålla in brandvarnarens testknapp. Brandvarna-
ren ska börja ljuda. Kontrollera att brandvarnaren hörs i sovrummen med 

dörren stängd. Signalen 
ska då fortfarande vara så 
pass hög att du vaknar av den. Extra 
viktigt är det om du har varit bortrest 
och kanske missat den varningssignal 
som brandvarnaren sänder ut när 
batteriet håller på att ta slut. 

GÖR EN  
FELANMÄLAN!
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VENTILATION
Drag eller unken lukt i lägenheten
En bra balans mellan tilluften och frånluften är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. 
Tilluften tillförs i vardagsrum och i sovrum via ventiler placerade vid fönster, i taket eller på 
väggen. Frånluften sugs oftast ut genom ventiler i kök och badrum. Oavsett vilken typ av 
ventilation som finns i ditt hus är det viktigt att hålla ventilerna rena och att inte stänga 
eller sätta för friskluftsintagen. 

Hindras luften att komma in genom ventilerna tränger den istället in på andra ställen så 
som i brevlådeinkast, i otätheter mellan fönster och karm eller via avlopp. Luft som tar 
sig in på det här sättet kan upplevas som obehagligt drag. Det är inte heller ovanligt 
att tobaksrök från grannar, lukt från trapphus och unken lukt från vattenlås och avlopp 
tränger in i lägenheten.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut gammal. 
Det mest effektiva sättet att vädra är att göra det kort och effektivt, gärna med tvärdrag. 
Låt inte fönstren stå på glänt hela dagen, det kan störa termostaten som styr värmetillför-
seln i dina element. 

Rengöring av ventiler
När du ska rengöra en ventil är det mycket viktigt att inte 
ändra inställningen, det vill säga hur mycket ventilen ska vara 
öppen. Skruva aldrig av ”tallriken” helt och hållet. För att 
behålla den ursprungliga inställningen kan du sätta någon 
form av markering (se bild) på både den fasta och den 
rörliga delen.
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