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1. Välkommen hem! 

Skötselråd för er nya bostad – en överblick 
   
Ditt hem håller sig fräscht och snyggt längre om det rengörs och underhålls på ett riktigt sätt, 
dessutom minskar slitaget med regelbunden skötsel. I er pärm hittar du underhålls- och 
skötselinstruktioner samt manualer, bruksanvisningar och dylikt för de komponenter som ingår i ert 
boende. Vid minsta tveksamhet om hur underhåll skall gå till, hänvisar vi till leverantörens 
information, som bland annat hittas i denna pärm samt genom deras respektive hemsida eller 
kundtjänst. Observera att det i detta dokument kan finnas skötselråd för material du inte har – bortse 
då från dessa! 
  
Golv 
Parkett bör hållas fria från grus och liknande för att slippa repor och smågropar. En dörrmatta 
innanför entrédörren minimerar att du får in smuts och grus som annars kan slita hårt på dina golv. 
Placera mjuka tassar på dina möbler så undviker du onödigt märken och repor i golvet. Golven 
städas med dammsugare och lätt fuktad skurtrasa och miljövänligt handdiskmedel om så krävs. Var 
sparsam med vatten vid skurning och undvik vattensamlingar då detta kan ge bestående fläckar och 
kan orsaka att träet ”reser” sig! 

Klinker som är glaserade behöver endast torkas av med en fuktig trasa och sedan torkas torra. 
Oglaserad klinker och marmor rengörs bäst med såpa.  

Väggar 
Kakel/klinker som är glaserade behöver endast torkas av med en fuktig trasa och sedan torkas torra. 
Oglaserat plattor och marmor rengörs bäst med såpa.  

Kakelfogar bör rengöras regelbundet med en kraftig rotborste. Använd varmt vatten och ett milt 
rengöringsmedel. Rengör fogen innan den blir rosafärgad av tvålrester och dylikt.  

Runt ventilationsdon kan du rengöra med dammvippa eller dammsugare med borstmunstycke. 

Fönster 
Efter en tid i ditt nya boende kan fönstren börja kännas tröga, du behöver då smörja gångjärnen.  
Glasytor rengörs med ljummet vatten med milt rengöringsmedel och torkas torra direkt med 
torrtrasa.  
Det är särskilt viktigt att rengöra fönster ofta under de första åren i ett nybyggt betonghus. 
Betongväggarna avger kalk som är mycket svårt att få bort från glasytor om det får sitta för länge. 
Glasen skall helst rengöras en gång varannan månad eller oftare vid regnigt väder, då 
kalkutfällningen är som värst.         

Imma på fönster 
Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir 
betydligt kallare än hos ett mindre energieffektivt fönster. Det kan under vissa förutsättningar, 
framförallt under vår och höst, när det är kallt och stjärnklart, ge synliga effekter. Detta eftersom det 
yttre glaset då förlorar värme genom utstrålning mot natthimlen. När yttemperaturen på det yttre 
glaset är lägre än uteluftens och även under luftens daggpunkt samt luftfuktigheten samtidigt är hög, 



bildas kondens på den kalla rutan. Skulle temperaturen på glasets yta sjunka under fryspunkten kan 
iskristaller bildas på rutan. 
Utvändig kondens är inte skadlig utan bara ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. 
Kondensen/iskristallerna försvinner när utomhustemperaturen stiger och solen åter börjar värma. 
Är det imma eller ”rinningar” på insida rutan har man troligtvis för hög luftfuktighet eller kan 
behöva justera ventilationen. Kontrollera så att ventilationen är igång!  

Innerdörr 
Efter en tid i ditt nya boende kan dina innerdörrar behöva ”spännas”. Får du känslan av att dörrarna 
glappar när de är stängda sätter du en skruvmejsel i beslaget på karmen och spänner det.  
Skulle innerdörrar eller balkongdörrar börja gå trögt kan du behöva smörja gångjärnen med låsolja 
alternativt symaskinsolja. En översyn behöver göras årligen av trycket/dörrhandtaget. Drag åt 
eventuella lös skruv! 

Värmesystem 
Radiatorer – tänk på att ej täcka för termostaten! 
Mät temperaturen i vistelsezonen minst en meter in i rummet, minst en meter upp från golv. 
Golvvärme; rumstermostat; för att få information om hur man justerar temperaturen, se i pärm eller 
på leverantörens hemsida! 

Strömlös/ delvis strömlös lägenhet 
Innan ni ringer felanmälan; Vad hände när säkringarna gick? Kan det vara fel på någon köksmaskin 
exempelvis? Testa att koppla ur maskinen och återställ säkring! 

I köket  
Snickerier får du rena med hjälp av handdiskmedel och ljummet vatten.   

Köksluckorna bör justeras efter en tids användande, detta gör du enkelt med en skruvmejsel. På 
gångjärnen sitter två skruvar, den ena justerar luckan i sidled, den andra på djupet. Glöm ej att torka 
av luckorna när det kommer vatten/fukt på, till exempel när man öppnar luckan till diskmaskinen! 
Det finns risk att det annars blir fuktskador på luckorna och detta går ej på garantin.  

Bänkskivor, oavsett material, tål inte hög värme. Därför bör du aldrig ställa kastruller direkt på 
bänkskivan. Laminatbänkskivor rengörs med en fuktad trasa samt milt rengöringsmedel.  

Köksblandaren rengör du lättast med milt handdiskmedel och ljummet vatten. Tänk på att rengöra 
blandarens sil med jämna mellanrum! På köksblandaren sitter vattenavstängningen till 
diskmaskinen. Denna bör du hålla stängd i största möjliga mån, för att minimera risken för 
vattenläckor.  

Diskho och rosCria bänkar rengör du bäst med milt handdiskmedel och ljummet vatten. Använd 
annars miljömärkt rengöringsmedel och vit skrubbsvamp. Tvål-ull/stålull och grövre skrubbsvamp 
kan orsaka repor. Rengör vattenlås och sil regelbundet genom att skruva loss och spola rent. Tänk 
på att skruva tillbaka dem ordentligt för att undvika läckage! 



Spishällen rengör du genom att använda en trasa med miljövänligt rengöringsmedel.  

Ugnen rengörs genom att stryka på flytande såpa och värma ugnen till 100°C. Stäng av när såpan 
bubblar och låt ugnen svalna. Fastbrända fläckar gnuggas bort med tvål-ull. Tvätta sedan rent med 
vatten.  



Kyl- och frysskåp blir rena med miljömärkt handdiskmedel och vatten. Dammsug på baksidan vid 
behov eller någon gång om året! Damm samlas lätt där och leder till att elförbrukningen ökar p g a 
sämre effektivitet. Dammet utgör även en brandrisk. En frys med mycket is drar onödigt mycket 
energi. Frosta därför av regelbundet! Följ du anvisningarna till frysen! 

RosCria dörrar rengörs lätt med mikrofibertrasa.  

Kylskåpet 
Kondenshålet i kylskåpet ska rengöras för att förhindra att kondensvatten läcker ut och skadar 
parkett. 

Spisfläkten rengörs på samma sätt som snickerier. Om extra smutslösande medel krävs kan du 
använda T-röd. Filtret behöver rengöras ungefär varannan månad vid normal matlagning. Detta gör 
du genom att diska i diskho eller i diskmaskin med miljömärkt diskmedel.  

Diskmaskin 
Även om diskmaskinen klarar en del matrester på disken rekommenderar vi att du sköljer av det 
värsta innan du ställer disken i maskinen. Det är både sparsammare mot naturen och mot maskinen. 
Rengör silar, spolarmar och pump vid behov! För att hålla maskinen fräsch finns maskinrengöring 
att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker. Detta bör användas några gånger per år. Vi 
rekommenderar att du stänger av vattenavstängningen till diskmaskinen om du reser bort.  

I badrummet  
PorslintväIställ rengörs med en tvättsvamp och ett miljövänligt rengöringsmedel. För att få bort 
hårdare smuts t ex hårsprayrester, kan man använda ett medel med mild slipeffekt. Rengör 
vattenlåset någon gång per år genom att skruva loss det och spola rent.  

Duschväggar av glas och kakel som fått kalkavlagringar rengörs enkelt med en blandning av varmt 
vatten och ättiksprit. Gummilisterna är att betrakta som förbrukningsmaterial och behandlas ej som 
garantiärende. Lossnar dessa går de att trycka tillbaka dem på plats igen. Duschdörrarna/
duschväggarna fungerar inte som en duschkabin, utan det är normalt att det skvätter ut vatten på 
golvet vid dusch. 

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera optimalt och inte lukta illa. Rensa vattenlåset 
genom att lyfta upp insatsen. Skulle avloppslukt uppstå efter rengöring kan det bero på att 
packningen runt vattenlåset inte sluter tätt. Detta undviker du genom att stryka lite fett runt 
packningen innan du sätter tillbaka vattenlåset i golvet. Lukt kan även uppstå om man inte får 
insatsen på plats – tryck till så den hamnar i rätt läge! Samtliga vattenlås i bostaden ska rensas med 
jämna mellanrum, så det inte blir stopp.  

ToaleIstolen tvättar du med handdiskmedel eller såpa. Det finns även miljövänliga 
rengöringsmedel avsedda för toalettrengöring. Tänk på att rengöra kanten på insidan av toaletten 
där det samlas mycket smuts och avlagringar, som med tiden kan börja lukta illa.  

TväImaskin arbetar bäst och drar mindre energi om filter och silar rengörs regelbundet. Rengör 



tvättmedelsfack och området kring detta, där det kan bildas vallar av oupplöst tvättmedel. Kör 
maskinen tom på högsta temperatur, då och då, för att lösa eventuella avlagringar. Välj miljömärkta 
tvättmedel, följ doseringsanvisningarna och fyll tvättmaskinen helt med tvätt!   

Torktumlare 
Om torktumlaren har ett filter där det samlas ludd, rengör detta ofta då luddet orsakar längre torktid 
och att energiåtgången ökar. Torktumlaren riskerar även att gå sönder om luddet inte tas bort 
eftersom maskinen då inte kyls ordentligt.  
Om torktumlaren är kopplad till avloppet, kontrollera avlopp/vattenlås med jämna mellanrum! 
Om torktumlaren ej är kopplat till avloppet så finns en behållare som måste tömmas på 
kondensvatten efter varje torktumling. Rengör även ventilationskanaler och kondensor vid behov!   

Snickerier/kommod 
Tänk på att torka av fukt/vatten så att det ej uppstår fuktskador! Kontrollera vattenlåset så det sitter 
rätt och ej läcker efter rensning och rengöring! 

Övrigt 
Ventilationssystem kräver noggrann skötsel för att fungera ordentligt. Filterbyte eller 
filterrengöring, rengöring av ventiler och ibland även kanaler är nödvändigt.  
Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt samtliga ventiler, både tilluft och frånluft. Se till 
att ventiltallrikens läge inte ändras när du gör rent den! Ändras läget, ändras också 
ventilationsinställningen. Skulle detta ske krävs experthjälp för en ny injustering. 
Använd inte trasa för att torka ventilerna! Eftersom det alltid finns dammpartiklar i luften inomhus, 
bildas det smutsavlagringar i taket när luften cirkulerar runt ventilen. Torkar du med trasa över 
dessa avlagringar, blir det fula fläckar i taket. Använd istället dammsugaren med borstmunstycket 
på! 

Så här kontrollerar du att ventilationen fungerar: Håll en bit papper på frånluftsventilen! Pappret bör 
sitta kvar av kraften i utsuget. Bildas det fukt på fönster inomhus kan orsaken vara bristande 
ventilation eller dålig luftcirkulation. Kontakta fackman för åtgärd! 

Anmälan av fel, garantiärende eller beställning 
För att anmäla ett garantiärende eller annat typ av fel och beställning, kontakta: 
Nordic Life på telefon 031–704 45 20 eller på fastighet@nordiclife.se 
Beskriv så utförligt som möjligt vad ärendet gäller, så att anmälan kan skickas till rätt utförare! 
Meddela även adress, lägenhetsnummer, namn och telefonnummer! 
Innan du anmäler, titta i denna pärm, manualer och beskrivningar!  

Akuta fel 
Akuta fel, så som en vattenläcka eller strömlös lägenhet mellan klockan 08.00 – 16.00, ring Nordic 
Lifes kundtjänst på tel: 031–704 45 20. Övrig tid ring jouren på tel: 010–222 30 85. 
Jourutryckningar som rör det privata hushållet debiteras medlem eller hyresgäst.  

mailto:fastighet@nordiclife.se


Vitvaror  
Anmäl direkt till Bosch/Siemens BSH Home Appliances: 
bosch-home.se/servicebesok eller siemens-home.se/servicebesok alternativt på tel 0771–11 22 77. 
Uppge att ni bor i ett hus byggt av FO Peterson & Söner Byggnads AB, bostadsrättsföreningens 
namn och ange E-nummer samt FD-nummer, ex ”WM145471DN/18” och ”FD8810” som tillhör 
den berörda vitvaran! Dessa nummer finns angivna på vitvarans typskylt och i bruksanvisningen. På 
de olika vitvarorna finns typskylten på följande ställen: Kyl, frys, kyl/fry – Vänster innervägg, långt 
ned. Diskmaskin, ugn, mikro – Luckans kant. Tvättmaskin, torktumlare – Luckans insida. Spis – På 
lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant.  
Fullständiga bruksanvisningar tillhörande alla vitvaror lämnas i bostaden vid inflytt och finns inte i 
sin helhet i denna pärm. Vi rekommenderar dig att spara dessa ihop med pärmen.  

TV, Bredband och Telefoni  
Anmäl direkt till din leverantör 

Hiss 
Anmäl direkt till Vinga Hiss, på felanmalan@vingahiss.se eller tel 031–776 57 01! 

Viktig information 
Vi vill göra er uppmärksamma på felanmälningar gällande repor, jack och märken i golv och väggar 
enbart kan anmälas innan inflyttning av möbler. 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att det kan uppstå sprickor i vägg- och takvinklar samt i 
fogar i badrum och i övriga lägenheten. Den typen av sprickor är av ”lättare” karaktär och kan 
uppstå i alla nybyggnationer, oavsett materialval och byggteknik och är inte ett fel av akut karaktär.  
Dessa granskas av besiktningsman vid med bostadsrättsföreningen avtalad garantiårsbesiktningen. 
Viktigt att poängtera är att sprickor som uppkommit av husets naturliga rörelser, i badrum, är ytliga 
och att fogen har ett fullgott, underliggande, tätskikt vilket gör att dessa sprickor bara är en estetisk 
fråga. Detta gäller även mindre golvproblem, såsom knarr, som av boende inte upplevs som 
onormalt störande. 

Skötselinstruktioner måste följas för att garantierna ska gälla. 

Frågor om funktioner 
Titta först och främst i denna pärm! Här har vi samlat manualer och viktig information tillhörande 
din bostad. 

mailto:felanmalan@vingahiss.se


2. Balkonger/uteplatser 

Räcken och stålhandledare – drift- och skötselinstruktioner 

1 



Fasadskiva Cembrit Patina 

1 



Fasadskiva Cembrit Zenit Urbannature 2 



Trall – Ecowood 

Trall av träkomposit behöver inte oljas eller slipas. Naturligtvis så måste trallen hållas ren från 
smuts som kommer på den. Det gör man genom att regelbundet sopar med en borste/kvast med 
hårda strån.  
Vid behov spolas smuts bort. Detta går bra att göra med slang eller högtryckstvätt. Viktigt att tänka 
på när högtryckstvätt används är att munstycket inte hålls närmare än 300 mm från trallen. 
Vid behov av rengöringsmedel så ska milt rengöringsmedel användas – såpa eller mild blandning av 
diskmedel och ljummet vatten – som sköljs bort efter tvätt. 

Vid frågor maila: info@ecowood.se 

mailto:info@ecowood.se


3. Fönster, balkongdörrar och dörrar 

Fönster och balkongdörrar, Elitfönster – ”Skötselanvisningar” 

Fönster Elitfönster Kort 1: 1 



Fönster Elitfönster Kort 2: 1/2 



Fönster Elitfönster Kort 2: 2/2 



Fönster Elitfönster Kort 3: 1 



Fönster Elitfönster Kort 4: 1/2 



Fönster Elitfönster Kort 4: 2/2 



Fönster Elitfönster Kort 5: 1/3 



Fönster Elitfönster Kort 5: 2/3 



Fönster Elitfönster Kort 5: 3/3 



Fönster Elitfönster Kort 6: 1/4 



Fönster Elitfönster Kort 6: 2/4 



Fönster Elitfönster Kort 6: 3/4 



Fönster Elitfönster Kort 6: 4/4 



Fönster Elitfönster Kort 7: 1/2 



Fönster Elitfönster Kort 7: 2/2 



Fönster Elitfönster Kort 8: 1 



Skötsel och underhåll för innerdörrar 
1 



Lägenhetsdörr – Skötselinstruktioner för Dalocdörrar 
1 



Trycke, Hoppe Stockholm – lägenhetsentrédörr 
1 



Trycke, Hoppe Stockholm 

2 



Trycke, Hoppe Stockholm 

3 



ASSA C10 cylinder – lås i lägenhetsdörr – serviceläge 
1 



ASSA – lås i lägenhetsentrédörr och balkongdörr – extranycklar mm 

Nyckeln till din lägenhetsentrédörr och balkongdörr (gäller lägenheter med balkong mot 
innergården) ingår i ett skyddat system som är knutet till din bostadsrättsförening.  
Detta innebär att kopior av nyckeln endast får tillverkas av hos den låssmed som upprättat systemet. 
Kopiorna kan endast beställas via den kontaktperson, så kallad ”systemansvarig”, som utsetts av 
bostadsrättsföreningen. 
Så, för att beställa kopior, ta kontakt med styrelsen!  

Låssmeden kan i sin tur meddela och leverera nyckeln direkt till dig som är bostadsrättsinnehavare.  

OBS att låset i lägenhetsentrédörren kan ställas i ett serviceläge! För information, läs mer under: 
ASSA C10 cylinder – lås i lägenhetsdörr – serviceläge 
Låset i balkongdörren (cylinder: Assa 490) har inget serviceläge. Så vid överenskommet 
servicearbete på balkong måste balkongdörren lämnas olåst.  



Trycke, Hoppe New York – innerdörrar 
1 



Glaspartier Wicona – Skötsel och underhåll – indragna balkonger och 
bostäder i markplan 
1 



Glaspartier Wicona – Materialspecifikation 
1 



Glaspartier Wicona – Kedjemotor – lägenheter i markplan med 
vädringsfönster 
Del 1, sid 1/1 



Del 2, sid 1/3 



Del 2, sid 2/3 



Del 2, sid 3/3 



Trycke, Hoppe London – balkongdörrshandtag 



4. Kök och vitvaror 

B/S/H Underhållstips och råd 

1 



B/S/H Garantibevis 

1 



Köksblandare 
1 



Franke köksfläkt 
1 



2 



3 



4 



IKEA – METOD kökssystem (gäller även i WC) 
1 



Metod 
2 



Metod 
3 



Metod 4  



Metod 5 



Metod 6  



IKEA Ordernummer för kontakt med IKEA vid garantiärende ed 
1 



2 



Barnsäkerhetsbeslag för överfalsade luckor/lådor Vedum 
1 



Vattenlås till tvättställ (WC) och diskbänk 
1 



5. Utrustning i badrum 

Medicinhylla – skåp med barnsäkerhetsbeslag 

Samtliga lägenheter är utrustade med ett låsbart utrymme, för förvaring av medicin mm, på ett 
barnsäkert sätt. Det ena, högt placerade, skåpet i WC/dusch är försett med ett barnsäkerhetsbeslag. 
En högt placerad hylla har märkts upp med ”Medicinhylla” för att markera detta 
förvaringsutrymme.  

Undantag: 

Vissa lägenheter har inga skåp i WC/dusch. Dessa har istället ett låsbart medicinskåp placerat inuti 
städskåpet.  



Tvättställsblandare 
1 



Duschblandare 
1 



Duschväggar 
1 



Golvbrunnar 

1 



Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat – Tillval  
1 



Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat  
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Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat  
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Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat  
4 



Golvvärme – Ebeco Cable Kit 
1 



Golvvärme  
2 



Handdukstorkar, NILA – Tillval 
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IKEA – Badrum GODMORGON badrumssystem och tvättställ 
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God morgon 
2 



God morgon 
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God morgon 
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God morgon 
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God morgon 
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God morgon 
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God morgon 
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Klosett 

1 



Klosett 

2 



Klosett 
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6. Ventilationsaggregat och värme 

Radiatorer – Epecon Integra40  

1 
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Epecon termostat till radiatorer 
1 



Ventilationsaggregat Casa R3 – endast etagelägenheter 
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6 
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LK Fördelarskåp 
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7. Övrig elektrisk utrustning 

GKC – Kombicentral för el och media 
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4 
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Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning 
1 



Kombicentral för el och media – Arbetsritning 
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Optisk Brandvarnare – Specifikation 
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Optisk Brandvarnare – Bruksanvisning 
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8. Övriga ytskikt och städanvisningar 

Underhåll av kährs trägolv 
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IKEA – PAX/KOMPLEMENT garderober och inredning 
1 



Pax 
2 



Pax 
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Pax 
4 



Pax 
5 



Pax 
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Målarfärg – Skötselråd för tak och väggar 

Produkter i bostaden 
JOTAPROFF PVA 02 – Vit – Takfärg 

JOTAPROFF PVA 07 – S 0500-N – Väggfärg 

JOTAPROFF Primadekk 02 – S 0500-N – Badrumstak 

ALCRO V-MILL HALVBLANK TÄCKFÄRG TRÄ – S 0500-N – Värmerör 

Underhåll 
Städning/tväIning av målade ytor  
Vid daglig rengöring räcker normalt endast vatten, eventuellt med milt rengöringsmedel. Om 
tvättning med rengöringsmedel är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. 
Temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C. Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor 
(härdningstid för produkten) efter målning.  
Rekommenderat tväImedel inför ommålning 
JOTUN Special målartvätt rekommenderas. 
Underhållsintervall 
Underhållsintervallet påverkas av mekanisk slitage och ommålning skall därför utföras vid behov. 
Lagning av skada 
Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning 
av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda 
produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Vid 
övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma. 



Skötsel och underhåll av natursten 
 1 



natursten  
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Skötselanvisningar för keramiska plattor 
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Skötselanvisningar för keramiska plattor 
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Skötselanvisningar för keramiska plattor 
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Rengöring av keramiska väggar och golv 
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Rengöring av keramiska väggar och golv 
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Rengöring av keramiska väggar och golv 
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Drift- och underhållsinstruktioner Fogmassor 
1 



9. Bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen 

Aptus bokningssystem för tvättstuga, övernattningslägenhet mm 
1 



2 



Förvaltning av garage och innergård 

Förvaltning av garage med bilhiss samt innergård sköts (under de två första åren) av Nordic Life. 
För felanmälan, se rubrik Anmälan av fel, garantiärende eller beställning! 

För övriga frågor, om köplats mm, kontakta Nordic Life på: 
031–7044520 
support@nordiclife.se 



10.Karta över närbelägen service 



11. Avfallshantering 

Rätt sopa på rätt plats! 
1 



2 



Vad händer med ditt matavfall? 
1 



12.Egna anteckningar 

Plats för egna anteckningar, t ex om lägenhetsspecifika produkter på 
tillval… 
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