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Underhållsansvar för lägenheten -några tips
Som medlem är du ansvarig för att hålla din lägenhet i gott skick. Här kommer tips
på några vanliga saker som du behöver ha koll på. Denna lista är inte på något vis
komplett utan lyfter bara det vanligaste underhållet och felavhjälpandet som du
har ansvar för. Se även pärmen Mitt BoKlok Hem som tillhör lägenheten samt vår
hemsida www.brfkolonin.se

[Länk hemsidan, titta genom kamera smartphone]

Om du inte kan fixa dessa saker själv eller behöver låna verktyg så prata gärna
med dina grannar och lös det tillsammans -det blir både billigare ock trevligare!

Värme & Ventilation
Vårt system för värme och ventilation bygger på vattenburen bergvärme och
mekanisk frånluft. Luften sugs ut genom frånluftsventiler i badrum och ovan
köksskåpen med hjälp av en fläkt på taket. Friskluft sugs sedan in via
tilluftsventiler i sovrum samt vardagsrum.
För jämn och behaglig temperatur samt bra tillflöde av frisk luft rekommenderas:
1. Ha tilluftsventilerna helt öppna (reglaget under
utdraget mot dig)
2. Ha fönster och dörrar helt stängda
3. Reglera önskad temperatur i ditt hem med vredet
på elementen. Se till att elementet inte är
övertäckt -då fungerar det inte.
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Vi har tyvärr haft problem med bergvärmesystemet, till del för att vi har tagit ut
för hög effekt i elementen.
Tänk på att sänka temperaturen på elementen istället för att ha fönstren öppna
eftersom kostnaden annars blir högre och vi slösar med resurser. Det är bättre att
öppna fönstret och vädra ordentligt morgon eller kväll -och sen stänga igen.
I sovrummet kan det kanske vara skönt att ha lite lägre temperatur medan det i
badrummet tvärtom kan vara skönt att ha elementet på max, för komfort och för
att driva ut fukt. Och kanske någonstans däremellan i resten av lägenheten.
Du rengör tilluftsventilerna genom att ta tag i
den vita plastkåpan med båda händer och dra
den mot dig, dvs rakt ut från väggen. Torka kåpan
och dammsug vid behov. Filtret kan tvättas i låg
temperatur i tvättmaskin eller bytas ut mot nya
filter som delas ut med jämna mellanrum. Se
även bifogat blad Fresh 90 drift och
skötselanvisning.
Frånluftsventilerna (badrum + ovan köksskåpen) kan torkas med trasa -tänk dock
på att inte skruva på dessa eftersom din grannes ventilation då påverkas negativt.
För att kontrollera att frånluftsventilerna verkligen suger ut luft så håll upp ett
vanligt A4-papper framför -om ventilationen fungerar skall papperet sugas fast.
Kontakta EFS AB omedelbart om fläkten inte fungerar.

Köksfläkt
De två rektangulära metallfiltren undertill tas bort regelbundet
och diskas för hand eller i diskmaskin. Kolfiltret rekommenderas
att bytas 1-2 ggr per år. Finns att köpa på www.barafilter.se (sök
FIL 558). Möjligen också på IKEA (artikel 100.279.71)
Fläktlampor byter du själv -finns på de flesta mataffärer.
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Elektricitet & Vatten
Huvudavstängning för el och vatten finns utomhus bakom dörrarna mellan
ytterdörrarna, vatten på bottenvåningen och el på loftgången -alla hushåll skall ha
nyckeln på bild för att kunna öppna dörrarna och stänga av om det är
brådskande. Där sitter även lägenhetens elmätare.
Mycket viktig nyckel! (gamla och nya varianten)

Använd nyckeln och gör dig bekant med avstängningen!
I klädkammaren finns ett säkringsskåp med automatsäkring som lätt kan lösa ut
om ugn, plattor och köksmaskiner används samtidigt. Då behöver du flippa tillbaka
automatsäkringen (och koppla ur någon av apparaterna).
Avloppen i badrum behöver rensas regelbundet. Det är inte
helt ovanligt att avloppet för tvättmaskinen sätts igen och det
svämmar över på golvet. Lyft ur slangen ur tratten och använd
skruvbits av typen torx (T20) för att skruva ut skruven ur
väggen. Sedan kan du lyfta tratt och rör rakt upp och lyfta ur
silen och rengöra. OBS! Silikon skall in i hålet i väggen innan
skruven monteras igen -för att undvika fuktskada. Prata med
din granne om du saknar verktyg.
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Vattenskada
Vid konstaterad vattenskada -stäng av huvudvattenkranen på utsidan av huset (se
ovan) och ring EFS journummer 0708-39 14 79. Stäng även av el om risk för
strömförande.
Vid misstänkt vattenskada -felanmäl till EFS på kontorstid och få ytterligare
instruktioner.

Öppningsbara Elitfönster
Låsmekanismen i fönstren, den så kallade spanjoletten rekommenderas att
smörjas 1-2 gånger per år. Se bifogad instruktion för mer information.
Observera att du själv får betala service/reparation om mekanismen vid
användning går sönder på grund av bristande underhåll.
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Källsortering
Vi har två underjordiska kärl för matavfall/kompost respektive
restavfall/brännbart.
Matavfallet får endast slängas i bruna papperspåsar. Dessa påsar finns att hämta
gratis på bland annat Ica Supermarket, MatÖppet samt Brohuset/reception
simhall i Bro centrum. Påsarna finns även att hämta i vårt förråd (gamla sophuset).
Det är mycket viktigt att inte annat än tillåtet slängs i behållarna då vi annars får
straffavgifter på 1000-tals kronor.

Glas, metall, papper, plast, elektronik och annat ansvarar du
själv för att ta till närmsta Återvinningsstation.

Bro 2019-11-11

Utemiljö och parkering
Vi har ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i området. Om du är
intresserad av hur vi skall göra det snyggt så hör gärna av dig till styrelsen med
tips! Vi har anlitat entreprenör för viss trädgårdsskötsel samt snöröjning men vi
har också egna redskap och maskiner i det gamla sophuset som numera är vårt
förråd.

Vintertid röjs enbart parkering -hjälp varandra att skotta gångar, framför eget hus
och loftgångar, redskap finns i förrådet. Tänk på att dina grannar kanske inte kan
skotta och behöver DITT stöd.
Du som bor på bottenvåningen och har uteplats har ett extra ansvar för att hålla
rent och snyggt. Prata med dina grannar ovanpå var på din uteplats du vill att de
skottar sin snö.
Det ingår EN parkeringsplats per lägenhet -kontakta
kassören om du vill hyra en extra p-plats. De omärkta
platserna är besöksparkering och får endast användas
av gäster. Det är viktigt att vi följer detta så det finns
lediga besöksplatser när vi får besök.
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Brandskydd
Du är enligt lag skyldig att
ha fungerande
brandvarnare.
1. Ta ner och dammsug
BÅDA varnarna
2. Byt batterier
3. Sätt upp igen och
testa att den låter!

Brandrisk! Vi påminner om att det inte är tillåtet att ha brinnande
marschaller eller ljus utomhus utan tillsyn.

Brandsläckare av pulvertyp
förvaras förslagsvis bakom
dörren i sovrummet.

Brandfilt förvaras i köket
för att lägga över brand.

SMS-påminnelse test brandvarnare
https://aktivmotbrand.msb.se/

112-appen har blivit
mycket uppskattad

Underhåll av spanjolett
Våra produkter bör underhållas 1-2ggr/år för att nå en lång hållbarhet.
Underhåll enligt följande:

Vridfönster
Vrid handtaget och öppna fönstret tills
barnspärren tar emot.

Exempel på låsolja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lyft och vrid beslagslocket så skruvarna blir synliga.
Skruva ut de två skruvarna.
Dra försiktigt ut handtaget.
Spraya in låsolja i spanjoletthålet.
Montera tillbaka handtaget.
Vrid handtaget fram och tillbaka så oljan sprider sig i
spanjoletthuset.
7. Skruva tillbaka skruvarna.
8. Fäll tillbaka locket.

Ändbeslagen samt en klammer håller din spanjolett
på plats så spanjoletten kan inte trilla ur.

Spanjolettens
låshus

Borrhål i
bågunderstycket för
och handtagssprint
handtagsskruv"

Underhåll av övriga fönsterbeslag
Om fönsterbågen går trögt kan man pensla med vaselin i glidspåret. Vår rekommendation är att det
görs årligen.

Smörj vridbeslaget om det känns trögt.

Spraya slutblecket med låsolja så rullen går fritt.

Om bågen eller vridbeslaget går trögt
så bör man justera karmen med
karmhylsorna.

