
 
 

    Västermalms Strand, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
DRIFT OCH SKÖTSEL – TIPS OCH RÅD  
Uppfästning i tak 
Vid borrning i tak för uppfästning av armaturer eller annat får borrhålet vara 30 mm 
som djupast . Detta beror på vattenledningar som ligger ovan plattbärlaget och ett 
djupare kan orsaka en vattenläcka. Det är mycket viktigt att respektera detta! 
 
El 
Elmätaren som mäter förbrukningen av hushållselen i din lägenhet sitter bakom låsta 
schaktdörrar ute i trapphuset. Mätaren skickar automatiskt mätdata till leverantör och 
presenteras via en webbsida. 
 
Badrum och wc/dusch är utrustat med komfortvärme i golv. Denna typ av 
komfortvärme är inte likställd med golvvärme då temperaturintervallet på värmen är 
bestämd på förhand. Den är elburen och användandet betalas via elräkningen. Du 
har förstås alltid möjlighet att stänga av utrustningen. 
 
TV, tele, data 
Fiber för tv, bredband och telefoni är installerat fram till elskåp i er lägenhet. Från 
denna punkt är det installerat ett datanät med uttag på ett antal platser i er lägenhet. 
För att styra funktionen till önskat uttag får ni med hjälp av datakablar koppla önskad 
funktion till önskat uttag vid elcentral. Varje uttag i lägenheten har ett nummer som 
återfinns på elcentralspanelen. 
 
Trådlöst datanätverk (WiFi) ingår till varje lägenhet. Nätverkets namn samt lösenord 
står på baksidan av modemet. 
 
Till varje lägenhet finns även en TV-box med tillhörande kort, som tillhör föreningen 
och skall överlämnas till den nya bostadsrättsinnehavaren vid överlåtelse. Varje TV 
kräver en egen box. Önskar du fler TV-boxar måste ett separat avtal tecknas med 
OWNIT, tel. 08-525 07 300. 
 
Inomhusklimat 
Glas till fönster och fönsterdörrar är försedda med solglas i utsatta lägen, detta 
innebär att glasen har ett skikt som reducerar värmeinstrålningen från solen. Denna 
solfaktor (reduceringen av instrålningen) varierar beroende på i vilket väderstreck 
och var i huset fönster och fönsterdörrar är placerade. 



 
 
 
 
 
I vissa utsatta lägen utan skärmtak eller ovanförliggande balkonger har persienner 
monterats för att minska värmetillförseln. För att undvika ofrivilligt värmetillskott som  
inte kan regleras på annat sätt, rekommenderar vi dig därför att ha dessa neddragna 
då ni vet med er att dagen kommer bli solig. 
 
I en del av föreningens lägenheter är temperaturgivare monterade strax ovanför 
badrumsdörren. Denna lilla dosa registrerar lufttemperaturen och skickar mätdata till 
leverantör. Detta har gjorts för att kunna följa upp funktionen av fastigheten. 
 
Fönster- och balkongdörrar och persienner 
Barnspärrar till fönster och fönsterdörrar är utformade med dubbla spärrar, vilket 
medför att ni måste trycka in en spärr på både ovan- och undersidan av handtaget. 
Vissa fönster har två olika typer av öppnande, dels helöppning då handtaget förs helt 
uppåt, dels vädringsöppning då handtaget förs upp halvvägs. 
 
Persienner får monteras i och utanför fönster och fönsterdörrar. Persienner får dock 
endast utföras i vitt, mer information finns på föreningens hemsida under flik 
”solskydd”. 
 
Ventilation 
Don för till- och frånluft skall rengöras utvändigt regelbundet, men får endast 
justeras av fastighetsskötare då detta kan medföra obalans i hela husets 
ventilationssystem. Tilluftsdon i rum och kök rengörs månatligen med dammvippa 
eller dylikt, frånluftsdon i badrum/wc och klädkammare/förråd rengörs med fuktig 
trasa. 
 
Kök och köksventilation 
Lägenheterna har en tät konstruktion. Genom att ställa ett fönster eller fönsterdörr på 
glänt punkteras tätheten och osuppfångningen förbättras vid användning av 
fläktkåpa.  
Kökskåpan har ingen egen inbyggd fläkt utan fläktarna som driver alla lägenheter 
finns på plan 9. Flödet genom kåpan styrs av ett spjäll varför fläkten är relativt tyst. 
 
Under köksskåpen är en plastmatta monterad, denna har även ett uppvik mot 
anslutande vägg. Skulle ett läckage från kyl/frys, diskmaskin eller diskbänk att 
inträffa, kommer vatten att tränga ut framför skåpen i anslutning till kökets 
sparksockel. Denna matta är inget skydd mot vattenläckage men en ”indikator” som 
kan minimera omfattningen av eventuella fuktskador. Skulle detta inträffa kontaktas 
felanmälan snarast. 
 
Vissa har beställt träbänkskiva i kök och det är du som bostadsrättsinnehavare som 
själv ansvarar för underhåll av denna. En oljad bänkskiva skall regelbundet oljas in 
och en hårdvaxad underhålls med hårdvaxolja vid behov, till exempel om den 
skadas med ett hack eller en repa. 
 



 
 
 
 
Kakel i kök 
Stänkskydd Yta betong i kök (originalkakel) är behandlad med färglös sten- och 
fogskydd (Texelent sten & fogskydd). Vår rekommendation är att ni använder denna 
eller likvärdig produkt årligen för att bibehålla ytskyddet, då plattan är oglaserad. 
 
Vitvarugaranti 
Ni har fem (5) års garanti på vitvaror som installerats vid inflyttning, garantitiden 
gäller dock från de att utrustningen monterades ca en till två månader innan 
tillträdesdagen. Garantifrågor tas direkt med BSH Hushållsapparater AB, 
kontaktuppgifter se separat garantidokument eller ring 0771-11 22 77. 
 
Inspektionsluckor, ”skvallerrör” och avstängningsventiler 
I badrum eller/och wc/dusch finns det ibland ett litet hål nära golvvinkeln. Detta är ett 
så kallat ”skvallerhål” som skall indikera en vattenläcka från de kopplingar som finns 
i de schakt som passerar er lägenhet. Skulle ni upptäcka en fuktmarkering i 
anslutning till dessa utlopp skall felanmälan göras omgående. 
 
I ditt badrum eller wc/dusch finns vattenavstängarna för kall och varmvatten till er 
lägenhet. I vissa fall sitter luckan (inspektionsluckan 300x300 mm) på schaktsidan 
mot tvättmaskin eller torktumlare. Bakom ovan nämnda inspektionslucka finns även 
mätutrustning för varm- och kallvattenförbrukning för din lägenhet. Mätdata från 
dessa mätare skickas in till leverantör och presenteras via en webbsida. 
 
I badrumstak finns även en fördelningskoppling som placerats ovan badrumsskåp. 
Denna koppling skall vara tillgänglig för inspektion varför vi placerat en 
inspektionslucka i tvättskåpstaket. 
 
I lägenheterna finns även lokala avstängningsventiler till lägenhetens olika 
utrustningar som kräver vattenförsörjning. Du behöver alltså inte stänga av vattnet 
för hela lägenheten om du vill byta exempelvis en blandare i kök. 
 
Avstängningen för cirkulationsvattnet för värmen i din lägenhet sitter bakom en 
inspektionslucka ute i trapphuset. Denna inspektionslucka är låst och kan endast 
öppnas av jourpersonal eller fastighetsskötare. 
 
Träbänkskiva i badrum 
Vissa har beställt träbänkskiva i badrum och dessa är alltid behandlade med 
hårdvaxolja för att bättre motstå väta och fukt.  Bänkskivan underhålls med 
hårdvaxolja vid behov, till exempel om den skadas med ett hack eller en repa. 
 
Ytterdörr och låsning 
Ytterdörren är en säkerhetsdörr och är utrustad med en hakkolvsspanjolett vilket 
medför att när innan du vrider om nyckeln för att låsa måste handtaget dras uppåt 
(hakkolven i dörrbladet skjuts ut). 
 
 



 
 
 

 
 
 
I stället för ett ”tubnyckelsystem” för servicepersonal och fastighetsskötare är 
låssystemet utrustat med ”Code 10”-funktion. Detta innebär att du kan ge personal  
med särskild nyckel (förvaltas av föreningens fastighetsskötare) tillträde till din 
lägenhet när du inte är hemma. För att ställa låset i detta läge låser du lägenheten 
som vanligt med den skillnaden att du istället för att dra ut nyckeln i vertikalt läge (kl. 
12.00) vrider tillbaka nyckel till kl 10.00 och drar ur nyckeln. 
 
Båda ovanstående funktioner finns förklarade på klistermärken placerade på 
baksidan av dörrblad eller karm. 
 
Utvändigt underhåll 
Generellt sett skall alla väggar, fönster och/eller dörrar i anslutning till terrasser 
hållas fria från kvarliggande snö. Detta gäller särskilt plåtbeklädda detaljer runt 
fönster och fönsterdörrar samt de väggytor som inte har en beklädnad av 
vattenavvisande material (t.ex. heltäckande plåt) utan är putsade, inklädda med 
panel eller liknande. 
 
Öppning mellan glasräcke och terrass för avvattning av terrasser till utvändig 
hängränna skall hållas fri från smuts, snö och is så att smältvatten på terrassen kan 
rinna ut. 
 
Felanmälan  
Felanmälan gäller för funktionsfel, till exempel droppande kran eller en svårstängd 
dörr. Felanmälan gäller ej för fel orsakade på grund av slitage eller annan åverkan, 
exempelvis repor i parkett eller diskbänk, ej underhållen träbänkskiva i kök och 
dylikt. Du anmäler via hemsidan brfvalbehaget.se (följ instruktionerna) och detta skall 
göras inom sex månader från det att lägenheten var helt ny. Därefter hänvisas du till 
2-årsbesiktningen som sker under hösten 2014. 

 

Mer detaljerad information om din nya bostad hittar du på föreningens 
hemsida - www.brfvalbehaget.se 


