
HSB Brf Linnéa 

01 VÄLKOMMEN   
01:1 Detta är Bopärmen 

Välkomna till er nya bostad och till bostadsrättföreningen HSB Brf Linnéa! 

I denna pärm finns information om drift, skötsel och underhåll av bostadsrätten och tillhörande 
utemiljöer. Informationen är till för er som boende som en vägledning till hur ni vårdar ert nya boende på 
bästa sätt och undviker handhavandefel. Kom ihåg att ett bra löpande underhåll är det bästa sättet att få 
en problemfri och fräsch boendemiljö i många år framöver. Ett väl utfört underhåll sparar både på 
plånboken och miljön och skjuter upp framtida renoveringsbehov. 

Det är ert ansvar som ägare och boende att ta del av all information i pärmen. Ta även för vana att alltid 
konsultera denna pärm innan felanmälningar lämnas och innan åtgärder vidtas i bostaden. Observera 
att åtgärder som sker i strid med information i denna pärm i vissa fall kan leda till utebliven garanti. 
 

01:2 USB-sticka och instruktionsfilmer 

På medföljande USB-sticka finns samma information som i pärmen fast i digitalt format (pdf). Där finns 
dessutom ett antal instruktionsfilmer från projektets installatörer. På dessa filmklipp förtydligar de olika 
saker som kan vara bra att veta om tex bostadens: 

 Värme- och vattensystem 

 Ventilation 

 Elcentral 

 Medieskåp 

 Utvalda byggdelar 

Det är viktigt att noggrant läsa igenom alla instruktionsböcker för varje installationsområde i pärmen för 
att undvika felaktigt handhavande av installationer. Filmklippen är enbart att se som ett förtydligande 
och en hjälp att lättare förstå utvalda delar av drift- och skötselinstruktionerna. 
 

01:3 Information från bostadsrättsföreningen 

Bostadsrättsföreningens hemsida: linnea.hsbbrfwebb.se 

Under denna flik i pärmen finns utöver allmän information om bostadsrättsföreningen även föreningens 

stadgar och ekonomiska plan. 
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02 TRIVSELREGLER OCH 
UNDERHÅLLSANSVAR  
02:1 Trivselregler 

Bostadsrättsföreningens trivselregler finns sammanställda i HSBs folder under flik 1. 

02:2 Underhållsansvar  

I en bostadsrätt delar du och föreningen ansvaret för skötsel och underhåll av din bostad. Här följer en 
lista över vilka områden bostadsrättsföreningen ansvarar för och vilka områden du som 
bostadsrättsägare ska sköta. Listan är en sammanställning av ansvarsfördelningen i föreningens 
stadgar. Generellt kan sägas att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för allt invändigt och att Brf 
ansvarar för allt utvändigt. Tänk på att fasaden är under bostadsrättsföreningens ansvar. Detta innebär 
att bostadsrättsägare inte får montera tex markiser utan föreningens tillstånd. 

Listan beskriver även ett ungefärligt intervall för underhåll. Detta är angivet i de fall där 
tillverkare/leverantör av en specifik byggdel har detta beskrivet i sina skötselinstruktioner. Där intervallet 
anger ”vid behov” innebär detta att regelbunden kontroll behöver utföras. Om slitage, nedsmutsning 
eller andra problem då konstateras behöver underhåll utföras enligt instruktion från tillverkare. 
 
 
 

Byggdel 
BRF’s 

ansvar 

Medlems 

ansvar 
Intervall Anmärkning 

Ytterdörr     

Ytbehandling av utsida ytterdörr   

Vid behov Vid byte av dörr ska 

gällande normer för 

brandklass och ljud 

uppfyllas. 

Ytbehandling insida ytterdörr, lister, 

foder, karm mm. 
  

Vid behov 
 

Smörj och rengör lås, handtag, och 

beslag. Kontrollera gångjärn. 
  

2 ggr/år 
 

Tvätta ytterdörr   Vid behov  
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Golv Brf Medlem Intervall  

Parkett och klinker (tvätt, reparation, 

kontroll). 
  

Vid behov I badrum ingår även 

bakomliggande 

fuktspärr. 

 

Fönster och fönsterdörrar Brf Medlem Intervall  

Yttre målning   Vid behov  

Tvätta karm och båge   Vid behov  

Invändig målning    Vid behov  

Tvätt och kontroll av fönsterglas, 

spröjs och kitt 
  

Vid behov 
 

Smörjning av rörliga delar   Årligen  

Kontrollera eventuella fuktskador   Årligen  

Fönsterglas   Vid behov Rengöring och kontroll 

 

Fasad och yttertak Brf Medlem Intervall  

Målning av fasad   Vid behov  

Tvätt av fasad   
Minst vart 

annat år 

 

Kontrollera fukt   Årligen  

Underhåll av yttertak   Årligen  

Rensning och underhåll av 

hängrännor och stuprör 
  

2 ggr 

Årligen 
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VVS-artiklar Brf Medlem Intervall  

Underhåll av tvättställ, blandare, 

vattenlås, diskbänk, 

avstängningsventil, packningar och 

bottenventiler. 

  

Vid behov 

 

Underhåll av dusch och duschslang   Vid behov  

Underhåll av WC-stol, porslin och 

sits. 
  

Vid behov 
 

Underhåll av avloppsledningar med 

golvbrunn. 
  

Årligen Rengöring och 

underhåll svarar 

medlemmen för. 

Reparation av avloppsledningar   Vid behov  

Rengöring av vattenlås  
Minst 

årligen 
 

 

Innerväggar och tak  Brf Medlem Intervall  

Reparation, tvätt och kontroll av 

ytskikt på väggar och tak inomhus 
  

Vid behov 
 

Innerdörrar, Underhåll av gångjärn   Årligen  

Målning av innerdörrar   Vid behov  

 

Vitvaror  Brf Medlem Intervall  

Underhåll av kyl och frys   
Vid behov Se bruksanvisning för 

rekommendationer om 

avfrostning 

Underhåll av spishäll och ugn   Vid behov  

Underhåll av mikrovågsugn   Vid behov  

Underhåll av köksfläkt   Vid behov Varannan månad 

Underhåll av Diskmaskin   Vid behov Se bruksanvisning 
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Underhåll av Tvättmaskin och 

torktumlare 
 

Vid behov 
Se bruksanvisning 

 

Ventilation och värme Brf Medlem Intervall  

Genomgång av ventilationssystem   Var 3:e år  

Rengöring av ventilationsdon   Årligen  

Byte av ventilationsfilter   
2 ggr/år Se videoklipp och 

bruksanvisning 

Underhåll av radiatorer, 

värmeledning ventil och termostat. 
  

Vid behov 
 

Luftning av radiator   Vid behov  

 

El-artiklar Brf Medlem Intervall  

Underhåll av strömbrytare och 

vägguttag 
  

Vid behov 
 

Underhåll av elcentral och 

elledningar i lägenheten  
  

Vid behov 
 

Kontroll av jordfelsbrytare   2 ggr/år  

 

Förråd, gemensamma utrymmen Brf Medlem Intervall  

Underhåll av förråd som tillhör 

bostaden  
  

Vid behov Gäller ej utv. målning 

och yttertak. 

Underhåll av gemensamma 

utrymmen 
  

Vid behov 
 

 

Mark och uteplats Brf Medlem Intervall  

Snöskottning och renhållning   Vid behov På egen tomt 

Trätrall  
Minst 

årligen 
Oljas 
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Betongplattor   Vid behov På egen uppfart 

Gräsmatta och buskar/växter  
Vid behov Häck önskas på 120 

cm höjd 

Plank mellan uteplatser    Ommålning 

 

Övrigt Brf Medlem Intervall  

Underhåll av badrumsskåp, klädhylla 

och annan fast inredning 
  Vid behov 

 

Kontroll av brandvarnare   2 ggr/år  

Underhåll av postfack   Vid behov  

Byte av namnskylt postfack   Vid behov  
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03 GARANTI OCH FELANMÄLAN  
 

03:1 Garanti och besiktning 

Innan inflyttningen genomförde en opartisk besiktningsman en slutbesiktning för att säkerställa att 
bostaden är i godkänt skick. 

Eventuella funktionsfel som upptäcks därefter och som inte är upptagna i slutbesiktningen antecknas av 
dig som boende och tas upp på kommande avstämning av bostaden som äger rum 6 månader efter 
slutbesiktning. 
 
Byggentreprenören ansvarar inte för fel som orsakats av slitage, handhavandefel eller misskötsel. Vi vill 
därför poängtera vikten av att följa drifts- och underhållsinstruktioner för att bevara bostaden i bästa 
skick och samtidigt få en optimal boendemiljö.  

Var noga med att vårda ditt nya hem! 
 
 

03:2 Felanmälan  

  

Alla felanmälningar görs på: www.hsbnvs.se/felanmalan (Dygnet runt) 

Eller på telefon till telefonnummer: 
042-19 95 90 (Öppet 08.00-16.00) 
 
Akut felanmälan/journummer: 
042-19 95 90 Övriga tider 
 
OBS! Kostnad för utryckning på akut felanmälan kan komma att 
faktureras boende om denna gjorts utan korrekt grund. 
 
Felanmälan vitvaror: 
Alt 1: Via serviceportalen My Siemens Home (infoblad under denna flik) 
Alt 2: Telefon 0771- 11 22 77, dynet runt 
Alt 3: mail: bsh-service-se@bshg.com -för service 
reservdelar@bshg.com -för reservdelar (besvaras vardagar 7-17) 
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03:3 Dessa företag var med och byggde HSB Brf Linnéa 

Arkitekt 
Berglund Arkitekter 
Barnhusgatan 12 
111 23 Stockholm 
 
Konstruktör 
Paragon AB 
Norra Storgatan 6 
252 20 Helsingborg 
 
Brand- och 
Energikonsult 
Bengt Dahlgren AB 
Rönnowsgatan 8A 
252 25 Helsingborg 
 
Totalentreprenör  
Peab Sverige AB 
Grustagsgatan 37 
254 64 Helsingborg 
 
Markentreprenör 
Peab Anläggning AB 
Grustagsgatan 37 
254 64 Helsingborg 
 
Elentreprenör 
BR-el AB 
280 40 Skånes Fagerhult 
 
VS-entreprenör 
Pipeline i Sverige AB 
Lilla Garnisonsgatan 31 
254 67 Helsingborg 
 
Ventilationsentreprenör 
Bravida vent AB 
Mogatan 14 
254 64 Helsingborg 
 
Murningsentreprenör 
Hoti Bygg och Fasadteknik AB 
Odenvägen 6 
432 78 Tvååker 
 

Takpapp 
MHT Syd AB 
Mörsaregatan 3 
254 66 Helsingborg 
 
Sedumtak 
Urban Green AB 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 
 
Plåtentreprenör 
Wykmans Plåt AB 
Metallgatan 13 
262 72 Ängelholm 
 
Målning, Plattsättning och Parkettgolv 
AB Ekbladhs Måleri 
Rattgatan 21 
261 51 Landskrona 
 
Smide 
Anbulten AB 
Åsbytorpsvägen 6 
262 70 Strövelstorp 
 
Låssystem 
Safepartner AB i Osby 
Hallandsvägen 1 
286 31 Örkelljunga 
 
Betongprefab 
Finja Prefab 
Betonggatan 1 
281 51 Hässleholm 
 
Träprefab 
NP Nilsson 
Timmervägen 29 
269 62 Grevie 
 
Tegel 
Tegelmäster AB 
Olsgårdsgatan 15 
215 79 Malmö 
 
Fönster 
Nordan AB 
Grebbestadsvägen 8 
257 91 Tanumshede 
 

Takfönster 
Velux Svenska AB 
Karbingatan 22 
254 67 Helsingborg 
 
Dörrar 
Swedoor 
Jeld-Wen Sverige AB 
Datorgatan 3 
561 33 Huskvarna 
 
Ståldörrar 
Daloc AB 
Nolgårdsgatan 15  
545 31 Töreboda 
 
Trappor i trä 
ATAB-trappan 
Holmen 
241 77 Agunnaryd 
 
Trappor i stål 
Floby Durk 
Ullenevägen 2 
521 52 Floby 
 
Trappor i Betong 
Sollebrunns Betong AB 
Magravägen 201 
466 92 Sollebrunn 
 
Kök och Kommod 
Marbodal 
Mossebogatan 6 
522 30 Tidaholm 
 
Skjutdörrar 
Elfa Lumi AB 
Garverigatan 10 
565 33 Mullsjö 
 
Duschväggar och speglar 
INR  
Kosterögatan 15 
211 24 Malmö 
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04 VÄRME OCH VATTEN   
04:1 Värme 
Brf Linnéa värms upp med vattenburen golvvärme på plan 1. Både den vattenburna fjärrvärmen 
och husets varmvatten till kranarna hanteras via värme- och varmvattencentralen som är belägen 
i bostadens teknikutrymme. Vidare från centralen fördelas värmen ut via en golvvärmecentral på 
bottenvåningen ut i golvvärmeslingor under golvet. På ovanvåningen finns radiatorer till att 
distribuera värmen. Temperatur ställs in via rumstermostater i bostadsrätten. Värmesystemet har 
en inbyggd tröghet vilket innebär att det kan ta en hel dag för värmen att ställa in sig. Det är alltså 
inte lönt att ändra termostaten upp och ner för att påverka tillfälliga önskemål, detta märks 
tydligast vid stora väderomslag. Under höst och vår kan bostaden upplevas kall/varm i upp till en 
månad. Detta beror på att utetemperaturen svänger och att systemet inte hänger med. 

 

 

 

 

 

 

04:1:1 Golvvärme/komfortvärme ovanvåning (Tillval) 
I badrummet på ovanvåningen finns komfortgolvvärme installerad om detta valts som tillval. 
Golvvärmen gör golvet varmt och skönt. Eftersom komfortvärmen drivs av elektricitet så betalas 
denna via er elräkning. 

Det finns en rumstermostat som styr komfortvärmen. När man hittat en inställning på 
komfortgolvvärmen som man tycker är behaglig behöver man inte göra några fler inställningar 

Det är viktigt att under de två första åren inte ”snålköra” med värmen, huset 

innehåller lite kvarvarande byggfukt som måste torkas ut. Detta är helt normalt och 

inget att oroa sig för. Vi har torkat huset så att vi uppfyller de krav som behövs för att 

det inte ska bli några fuktproblem. Detta kommer att innebära en något högre 

uppvärmningskostnad de första åren. 

Golvvärmecentral. Denna sitter 

bakom en lucka i bostaden och 

behöver ej handhas av boende. 

OBS, stickkontakt ska alltid vara 

inkopplad! 
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utan det sköter sig själv. Komfortvärme har en inbyggd tröghet vilket innebär att det kan ta en hel 
dag för värmen att ställa in sig. 

 

04:1:2 Radiator ovanvåning 

Bostädernas ovanvåningar värms upp av vattenburen värme via radiatorer. Varje radiator kan 
styras med en termostatventil. Radiatorerna är förinställda för att passa er lägenhet. 

 

 

 

 

04:1:3 Drift och underhåll av radiator 
Radiatorn rengörs bäst med vatten eller en tvållösning, var noga med att inte använda ett 
rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel då detta skadar lacken. Skulle originallacken 
skadas så ska den bättringsmålas med originalbättringslack som finns att köpa i VVS 
fackhandeln. 

 

04:1:4 Felsökning av värmesystemet 
Innan felanmälan av ett eventuellt värmeproblem så skall några saker kontrolleras först. Systemet är 
inställt på att leverera 21° i vistelsezonen. Med vistelsezonen menas en meter in från omgivande 
väggar och fönster och ca en meter upp från golvet. Upplever ni att det känns kallt i rummet så börja 
med att mäta temperaturen i vistelsezonen. Det innebär att det kan vara kallare utanför vistelsezonen 
än vad systemet är inställt på att leverera och radiatorerna kan kännas kalla. Vid snabba 
temperaturförändringar utomhus kan systemet ha svårt att hinna med och det kan ta någon dag för 
temperaturen att ställas in. 

Låt inte något finnas i vägen för värmsystemets termostater. Detta kan göra att värmen stannar runt 
termostaten och lurar den att hela rummet håller önskad temperatur. Se till att termostater har gott om 
fritt utrymme runt sig så att luften kan flöda omkring dem ostört. Se till att termostater ej är avskärmade 
från resten av rummet av tex möbler eller gardiner. 

Några saker som bör kontrolleras innan felanmälan är följande. 

 Finns det något i vägen för termostaten? Se till att termostaten är fri. 
 Prova att vrida på termostaten så att den inte har fastnat i ett läge. 
 Är värmestammen (röret från golvet upp till radiatorn) varm eller kall? 

 
Om ni har kontrollerat ovanstående och det ändå inte är blir varmt kontakta felanmälan enligt anslag i 
denna pärm flik 03. 

Exempel på 

rumstermostat 
Exempel på 

Termostatventil 
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Viktigt! Läs igenom ytterligare information om värmesystemet i dokumentationen från tillverkaren (Alfa 
Laval) under denna flik. 
 

04:2 Vatten 

Vatten tas från det kommunala vattenledningsnätet som 
anslutits till huset. Det sitter en avstängningsventil bakom 
en plåtlucka i teknikutrymmet i er bostadsrätt. Bakom 
plåtluckan ser det ut enligt bilden och det är det svarta 
vredet (inringat i rött) som är avstängningsventilen för 
inkommande vatten till bostaden. När den vrids ett kvarts 
varv så stängs vattnet av. Vid misstanke om läckage ska 
vattnet stängas och felanmälan kontaktas. 

 

04:2:1 Blandare 
Blandarna till tvättställ och diskbänk rengörs bäst med en mjuk trasa och en tvållösning, använd 
hushållsättika för att avlägsna kalkfläckar. Skölj efteråt med rent vatten och polera med en torr trasa. 
Använd inga kalklösande eller slipande medel eftersom detta kan skada ytskiktet. 

Om strålen från blandaren är ojämn kan strålsamlaren behöva rengöras, detta görs genom att lossa 
denna och låta den ligga i ättika över natten. 

Om det droppar vatten ur kranen så kan det bero en dålig packning eller tätning. Kontrollera så att 
dessa är hela och byt ut vid behov. 

 

04:2:2 WC, tvättställ och badkar 
WC, tvättställ och badkar har en glaserad yta som gör det lätt att hålla rent. Gör rent ofta så 
uppstår inga rengöringsproblem, använd en fuktig trasa med en mild tvållösning, torka rent efteråt 
med en torr trasa. Använd inga vassa rengöringsredskap som kan skada ytan så som stålull eller 
starka rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Droppande kranar och WC stolar bör snarast 
repareras. Spola endast ner toalettpapper i toaletten. 

 

04:2:3 Golvbrunnar 
Golvbrunnar är oftast självrengörande, men det kan bli stopp om det samlas mycket hår eller 
liknande i brunnen. Kontrollera detta med jämna mellanrum genom att lyfta upp vattenlåset ur 
golvbrunnen. Plocka försiktigt isär silen från vattenlåset och skölj alla delar med varmvatten. 
Montera ihop och fyll vattenlåset med vatten innan den sätts på plats igen. Uppstår dålig lukt efter 
rengöring av golvbrunn beror detta på att vattenlåset inte sluter tätt mot golvbrunnen, kontrollera 
isåfall detta. 
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04:2:4 Vattenlås och avlopp 
Vattenlås och avlopp som sitter under tvättställ och diskbänk behöver rengöras med jämna 
mellanrum eftersom dessa snabbt blir feta och täpps igen. För att undvika onödigt stopp i 
avloppet kastas kaffesump och annat i återvinningen för matavfall istället för att spolas ner i 
vasken. Ett tecken på att det behöver rengöras är när vattnet inte rinner undan. Titta i silen så att 
botten inte är igentäppt av smuts, är denna ren så sitter stoppet längre ner i systemet. På 
avloppsröret under tvättställ och diskbänk sitter det ett vattenlås, detta ser ut som en krök eller 
kopp i plast.  Denna är till för att hindra att dålig lukt tränger upp ur avloppet. Vattenlåsen behöver 
kontrolleras och rengöras med jämna mellanrum för att förebygga stop i avloppen. 

 

04:2:5 Vad man ska göra vid ett eventuellt läckage 
Tappvattenrören är förlagda i rör med en yttermantel (Rör i Rör) som leder vattnet vidare till ett 
fördelarskåp vid läckage. Då vattnet kommit till fördelarskåpet leds det vidare ut på det vattentäta 
golvet i teknikutrymmet. Om man upptäcker att vatten runnit ut på golvet i teknikutrymmet bör 
man därför kontrollera att fördelarskåpets botten är torr. Om fördelarskåpets botten är blöt har ett 
läckage sannolikt uppstått någonstans i systemet. Vi läckage ska huvudavstängningsventilen för 
bostaden stängas (Se info under rubrik 04:2). Kontakta därefter felanmälan. 

 

04:2:6 Vattenutkastare 
På husväggen sitter det en vattenutkastare, för att koppla en vattenslang till denna behövs en 
koppling som passar till utkastarens uttag.  

För att starta vattnet används medföljande vattennyckel. När vattnet stängs av och vattenslangen 
kopplas bort så töms kvarvarande vatten ut ur utkastaren, detta är normalt och ska skydda mot 
isbildning. På insidan av den vägg där vattenutkastaren sitter finns en lucka, i denna lucka 
indikeras eventuellt vattenläckage från vattenutkastaren genom att botten av utrymmet blir vått. 
Öppna luckan med jämna mellanrum för att kontrollera så att det är torrt i utrymmet. Vid indikation 
på vattenläckage, kontakta felanmälan eller fastighetsskötare.  

Observera att vattenslang ska kopplas bort från vattenutkastaren mellan 
användningstillfällen. Detta är framförallt viktigt under de kallare månaderna. En 
vattenslang som är kopplad till vattenutkastare och fryser kan orsaka allvarliga 
vattenskador! 
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05 VENTILATION   
Ventilationen i bostadsrätten är till för att förorenad luft ska transporteras bort och ersättas med ren luft. 
Föroreningarna kommer bland annat från matlagning och tvätt. Ventilationen ska anpassas så att miljön 
för er som bor där blir behaglig och hälsosam. Ventilationen ska även se till att luften inomhus håller en 
lagom fuktnivå för att byggnaden ska må bra. Fungerar inte ventilationen i bostadsrätten så finns det 
risk för att bostaden får fuktskador. 

Frånluftsdon sitter placerade i kök och badrum och ser till att luften i bostaden byts ut. Luften leds till 
ventilationsaggregatets värmeväxlare som tar till vara på värmen och använder denna till uppvärmning 
av tilluften i huset. På detta sätt minskar energikostnaderna för uppvärmning, vilket leder till ett billigare 
boende. Luften kommer in i bostaden genom ventiler i sovrum och vardagsrum.  

Bostadens ventilationsaggregat är av fabrikatet Östberg HERU. Se Drift och Underhållsinstruktioner från 
leverantör under denna flik för fullständiga instruktioner. 

 

05:1 Ventilationsdon och aggregat 
Lägenhetens ventilationsdon ska rengöras regelbundet med en liten 
borste för att rätt ventilation ska bibehållas. Donen är inställda så att 
det ska bli en behaglig inomhusmiljö, ändra därför inte på 
inställningen (snurra inte på ”tallriken). 

Ventilationsaggregatet bör aldrig stå avstängt annat än vid service 
och reparationsunderhåll, då risk för kondens och isbildning finns. 

 

05:2 Byte av filter 
Service ska göras regelbundet på ditt ventilationsaggregat tex. filterbyte och rengöring av fläktar och 
rotor. Detta för att bibehålla fullgod ventilation i bostaden. Se instruktionsfilm från entreprenör eller drift- 
och underhållsinstruktion från tillverkare under denna flik för mer information om hur man går tillväga för 
att byta filter samt hur ofta detta ska göras. 

 
  

Ventilationsdon 

OBS! Byte av filter i 

ventilationsaggregat skall göras 

2 ggr per år 

Ventilationsaggregat 
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06 EL, TELE, TV OCH INTERNET   
 

06:1 Allmänt om bostadens elinstallationer 

I bostadens teknikutrymme finns elcentral och mediaskåp. Utvändigt vid entrén finns 
fasadmätarskåpet.  

 Bostadens elsystem driftsätts genom att Huvudbrytare, Jordfelsbrytare och Automatsäkring 
som sitter i centralen sätts i läge 1 eller ”Till”. 

 Gällande all elektrisk utrustning så skall den alltid hållas så ren som möjligt och ej utsättas för 
hög värme. 

 Jordfelsbrytare bör testas 4ggr/år 
 Armaturer bör hållas rena. Byte av ljuskällor bör göras i strömlöst läge. 
 All ändring av den fasta el-installationen skall ske av behörig person med väldokumenterad 

erfarenhet av elarbete. 
 

06:2 Säkringsskåpet/elcentralen  

Säkringsskåpet som innehåller automatsäkringar och en jordfelsbrytare 
sitter placerat i teknikutrymmet. I säkringsskåpet finns det en 
jordfelsbrytare och ett antal automatsäkringar. Dessa är till för att 
strömförsörjningen i huset ska fungera på ett bra och säkert sätt. Samtliga 
eluttag i lägenheterna är jordade. 

 

06:3 Automatsäkringar 
Automatsäkringar, som egentligen heter dvärgbrytare, är till för att skydda mot fel i den elektriska 
utrustningen. Fel förekommer oftast i lampor och andra elektriska apparater. Exempel på dessa fel kan 
bland annat vara brott på en sladd. 

Om en automatsäkring bryter strömmen så kan det bero  
på följande: 

 Stadigvarande fel. 
 Tillfällig överbelastning. 
 Tillfälligt fel, exempelvis om en glödlampa går sönder. 

En automatsäkring är tillslagen när brytaren pekar uppåt, när den löser ut 
så faller den ner. 

Tänk på att det är förbjudet att arbeta med elinstallationer om ni ej har behörighet, anlita alltid 
en fackman.  

Elcentral 

Automatsäkring 
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06:3:1 Felsökning vid utlöst automatsäkring 

Vid strömlöshet i lägenheten kontrollera först vilken säkring som löst ut. Därefter försök lokalisera en 
eventuell felkälla tex en trasig kabel till en elektrisk apparat 

Om en automatsäkring löst ut och felet inte kan hittas så prova med att slå till den igen genom att lyfta 
brytaren uppåt. Skulle den lösa ut direkt igen tyder detta på ett stadigvarande fel, antingen i den fasta 
installationen eller ett tillfälligt fel i den elektriska utrustningen (lampa eller apparat). För att hitta felet så 
krävs det en felsökning. 

Börja med att se efter vilka elektriska uttag som hör till just den säkring som har löst ut, detta står 
angivet på den förteckning som sitter uppsatt bredvid elcentralen. När dessa hittats så koppla ifrån alla 
apparater som är anslutna till uttagen och slå till säkringen igen. Löser säkringen fortfarande ut så finns 
felet i den fasta installationen och då ska man låta en elektriker titta på felet. Om säkringen inte löser ut 
nu så finns felet i någon av de apparater som varit anslutna i uttagen.  

Om säkringarna löser ut med några minuters mellanrum så tyder detta på en tillfällig överbelastning. 
Prova med att koppla ifrån en eller ett par apparater för att på så sätt minska belastningen. Det är fel att 
behöva slå till säkringen om och om igen, vilket kan leda till brand i den felande källan.  

Om Jordfelsbrytaren löser ut i elcentralen så följ instruktionen på centralen. Om strömmen försvinner 
helt i centralen så kontakta felanmälan. 

Om delar av bostaden fungerar men vissa delar är strömlösa samt att tex en strömbrytare i ett sovrum 
plötsligt tänder köksbelysningen, då har med stor sannolikhet en huvudsäkring löst ut. Dessa sitter i 
fasadmätarskåpet som sitter utvändigt vid bostadens entré. I fasadmätarskåpet sitter även elmätaren.  

All felsökning bör utföras av sakkunnig personal. 

 

06:4 Jordfelsbrytare 
En jordfelsbrytare skyddar dig och ditt hus mot farlig ström.  
Jordfelsbrytaren känner av att strömmen till och från den elektriska  
apparaten är lika stor, om inte så är fallet så bryter jordfelsbrytaren  
strömmen. Man brukar säga att jordfelsbrytaren löser ut.  
Jordfelsbrytaren skyddar personer från att få ström genom kroppen,  
men även mot bränder som uppstår på grund av felaktigheter i de  
elektriska apparaterna.  

 

 

Jordfelsbrytare 

Tänk på att om en människa kommer i kontakt med de båda hålen i ett vägguttag så skyddar inte 
jordfelsbrytaren mot detta eftersom strömmen som går till från och personen är lika stor. 
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06:4:1 Felsökning vid utlöst jordfelsbrytare 
Ifall jordfelsbrytaren har löst ut slå till den igen, löser detta problemet så tyder detta på en tillfällig 
störning. Ifall detta inträffar några gånger bör du kontakta felanmälan. 

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt tyder detta på ett bestående fel, gör felsökning på följande sätt. 

Slå ifrån alla automatsäkringar i elcentralen, därefter slås jordfelsbrytaren till igen. Sedan slås en 
säkring i taget igång tills jordfelsbrytaren löser ut igen och den felande säkringsgruppen har hittats. 
Löser jordfelsbrytaren ut innan någon säkring har slagits till finns felet före eller i elcentralen, kontakta 
felanmälan. 

Om felet har kunnat bestämmas till en bestämd säkringsgrupp, koppla ifrån alla apparater som tillhör 
den gruppen, även taklamporna. Slå sedan till jordfelsbrytaren, löser den ut nu så finns felet i den fasta 
installationen, kontakta felanmälan. Ifall jordfelsbrytaren inte löser ut, koppla då in en apparat i taget tills 
jordfelsbrytaren löser ut igen, den felande apparaten har nu med stor sannolikhet hittats, låt en 
fackkunnig person undersöka och reparera.  

 

06:4:2 Drift och underhåll av jordfelsbrytare 
På jordfelsbrytaren finns det en provknapp som används för att kontrollera att jordfelsbrytaren är 
funktionsduglig. Kontrollera genom att trycka in knappen, fungerar den så löser jordfelsbrytaren ut 
och strömmen bryts i hela huset. Återställ jordfelsbrytaren efter kontrollen. Denna kontroll ska 
göras med högst sex månaders intervall. 

 

06:5 Handukstork 

I bostaden finns en eller två (i 1,5-plans hus) handukstorkar av fabrikat Pax Jazz-i. Se ytterligare 
information om dessa längre bak under denna flik. 
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06:6 Armaturer 

Följande belysningsarmaturer finns monterade i bostaden: 
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06:7 Internet, TV och tele - Mediaskåp i bostaden 
 
Mediaskåpet är den centrala spridningspunkten i hemmet för hantering och fördelning av tjänster (TV, 
bredband och telefoni) inom bostaden. 

De olika LAN-portarna på mediaomvandlaren/routern kopplas via mediaskåpets kopplingspanel till 
respektive datauttag i bostaden. Vid inkoppling av utrustning för bredband och tv kan valfria LAN-portar 
på routern och mediaomvandlaren användas. Numreringen på datauttagen i rummen överrensstämmer 
med numreringen på mediaskåpets kopplingspanel. 
 
Trådlöst WiFi: Koppla in din router direkt till ”Switch” i mediaskåpet. 
 
 

  

Spegelbelysning i badrum: Levrantör: 

INR. LED, 4000k, ljusflöde 480 lm. 

IP44. 

Spotlights i kök: Leverantör: 

Marbodal. ID LED Spotlights 2,5 w, 

rostfri utan förhöjningsring, matt 

glans. 
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07 MÅLADE YTOR   
 

07:1 Allmänt 

All målning är i första hand en ytbehandling som ska skydda underlaget. Måla därför om innan skada 
eller slitage uppstår. Välj samma färgtyp som använts tidigare. Bostadens olika väggytor är målade med 
olika färgtyper, kulörer och glanstal. Se tabell under 07:4 för exakt information om detta.  

Målningsentreprenören på Brf Linnéa har använt färgsystem av fabrikatet Flügger både invändigt och 
utvändigt. För utförliga skötsel och underhållsinstruktioner för målade ytor hänvisas till Flüggers egna 
skötselråd längre bak under denna flik. 

 

07:2 Inomhus 

Väggarna inne i huset är målade med material enligt lista i punkt 07:5 nedan. Vid ommålning eller 
bättring av lokal skada på vägg eller tak, används samma färg och kulör. 

Målade väggytor inomhus torkas av med våt trasa vid rengöring. 

 

07:3 Utomhus (BRF ansvarar) 
 

Målade ytor utomhus är målade med Flügger täcklasyr. Vid ommålning eller bättring av lokal skada skall 
samma färg och kulör användas.  

Målade fasader tvättas regelbundet med lämplig produkt. Läs alltid bruksanvisningen för tvättmedlet 
innan användning. 

 

07:4 Kulörtabell 

Byggdel Färg Kulör Glanstal Material 

Innerdörr Vit NCS S 0500-N  trä 

Ytterdörr Mörkgrå NCS S 6502-B  trä 

Fönster ute Grå RAL 7043 30 aluminiumbeklädnad 

Plåt takavvattning Mörk metallic grå RAL 9007  Lackad plåt 

Plåt övriga Mörk metallic grå RAL 9007  Lackad plåt 
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Smygar Vit NCS S 0500-N 30 mdf 

Lister Vit NCS S 0500-N  Massiv furu 

Skjutdörrar/Garderober Vit Elfa 40002  Melamin 

Väggar Vit NCS S 0500-N 07 Gips/betong 

Tak Vit vit 02 Gips/betong 

Stänkskydd kök Vit NCS S 0500-N 20 Gips/betong 

Kök Vit NCS S0300-N  Målad MDF 

Inredning bad Vit NCS S0300-N  Målad MDF 

Fasad förråd Gråsvart NCS S 8000-N  trä 

 

07:5 Materialförteckning målning 

 Byggdel       Fabrikat Produkt Kulör 

Tak 
   

Flügger Flutex 2S vit 

Tak bad 
   

Flügger Våtrumstäck 30 S0500-N 

Tak o vägg gäst-wc,installationsvägg Flügger Flutex 20S S0500-N 

Vägg kök där ej kakel monteras 
 

Flügger Flutex 20S S0500-N 

Väggar 
   

Flügger Flutex 7S S0500-N 

  
   

      

Övrigt: 
   

Flügger 377 lim   

  
   

Flügger 696 spackel   

  
   

Flügger LH extra   

  
   

Flügger LV spackel   

  
   

Flügger Fogmassa   

  
   

Flügger Sprutspackel S   

  
   

Flügger Fiberfilt   

Utvändigt. 
  

Flügger Täcklasyr S8000-N 
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08 INVÄNDIGA YTSKIKT  
 

08:1 Innerväggar och innertak 
Innerväggarna i din bostad består antingen av betong eller gips. Genom att knacka på väggen så kan 
du ta reda på vilken typ av vägg det är. Är den hård så är det en betongvägg och om det låter ihåligt när 
du knackar så är det en gipsvägg. I enplanshusen är alla väggar gipsväggar. I 1½-planshusen är 
bostadsskiljande vägg samt vägg mellan badrum/sovrum och sovrum/vardagsrum av betong, 
resterande är gipsväggar. 

Innertak på bottenvåning är av betong och innertak på ovanvåning är av gips. I enplanshusen är 
innertaken enbart av gips. 

Underhållet av en målad gips- eller betongvägg samt tak sträcker sig till att torka bort eventuella fläckar. 
Tvätta ytan nerifrån och upp för att undvika smutsränder, detta görs med en fuktig trasa, gnid försiktigt 
för att inte skada färgen.  

För information om målning och färg, se under flik 07 ”Målade ytor”. 
 

08:1:1 Upphängning i vägg 

För att sätta upp något på en betongvägg eller ett betongtak ska man använda sig av plugg som 
är avsedda att användas i betongväggar. Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du borrar 
i en betongvägg. 

För att fästa saker i en gipsskiva behöver man använda sig av rätt fästdon, detta för att inte skada 
väggen eller det föremål som sätts upp. Välj fästdon efter storlek och tyngd på föremålet. 

Användning av spik och en x-krok fungerar bra för tavlor av normal storlek, för större och tyngre 
föremål rekommenderas att använda träskruv och plugg. För de allra tyngsta föremålen bör en 
metallexpander (även kallad Mollyplugg) användas för att få riktigt bra fästförmåga. 

När en plugg ska användas så ska det förborras ett hål i gipsskivan, storlek på borren väljs 
beroende på storleken på pluggen. Det är viktigt att hålet är något mindre än pluggen, det ska 
alltså finnas ett visst motstånd när pluggen trycks in i hålet. Detta för att pluggen ska få ordentligt 
med fäste.  
 

X-krok Metallexpander Plugg 
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08:1:2 Att laga en gipsskiva 

En gipsskiva är tålig mot slag och stötar, men om oturen är framme kan det gå hål i gipsskivan. 
Det kan vara värt att laga gipsskivan istället för att byta ut hela som kostar både tid och pengar. 
 
Enklaste metoden att laga hål i en gipsskiva: 

 
1. Skär upp hålet till en ”jämn fyrkant” 
2. Skruva fast en bit av en träskiva innanför gipsskivan. 
3. Skär till en gipsbit som passar väl till hålet och skruva fast den i träskivan.  
4. Spackla skarvar och skruvar. 

 
Låt spacklet torka, eventuellt kan det behövas en omgång spackel till för att få ytan slät. Nu är 
väggen hel igen och kan målas eller tapetseras. 

 

08:1:3 Kakel 

En vägg klädd med kakel har mycket lång livstid. Det underhåll som krävs är framförallt 
regelbunden städning och avtorkning av kakelplattorna och fogarna. 

Kakelplattor rengörs med vatten och en trasa, vid behov kan ett milt rengöringsmedel tillsättas. 
Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste tillsammans med 
rengöringsmedlet. Kalkavlagringar som bildas på grund av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast 
med surt rengöringsmedel som ättiksyra. 

Var extra noga med fogarna då dessa lättast smutsas. Avsluta all rengöring med att tvätta rent 
med vatten och en mjuk trasa eller svamp. 

 

08:2 Golvbeläggning 
Golvet i din bostad ska hålla i många år, därför är det viktigt att det sköts noga. I din bostad ligger 
det parkettgolv från Kärhs och klinkergolv från Centro. 

 

08:2:1 Parkettgolv 

Trägolv är ett naturmaterial som rör sig efter fuktigheten i luften, detta innebär att det ibland är 
helt tätt i skarvar och ibland kan det bli millimeterstora springor. Ytskiktet på golvet skyddar mot 
slitage, men kan repas av vassa föremål. 
 
Golvet som ligger i bostaden är 3-stavig, vitpigmenterad, mattlackad ekparkett från Kärhs, om 
inte annat golv lagts som tillval.  

Ett parkettgolv ska skötas om regelbundet, den dagliga rengöringen av ett parkettgolv ska göras 
med dammsugare. Skulle golvet behöva våttorkas så börja alltid med att dammsuga för att få upp 
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lös smuts som annars kan dras med av moppen och repa golvet. Vid våttorkning är det viktigt att 
använda så lite vatten som möjligt, använd en blomsterspruta eller en mycket lätt fuktad trasa. 

Torka alltid upp vatten direkt om du råkar spilla, annars kan detta leda till fula fläckar på golvet, 
eller att vatten tränger ner genom fogarna vilket gör att träet sväller. Ett lackerat trägolv repas till 
exempel av gruskorn. Finns det hund i lägenheten är det svårt att undvika att grus och korn dras 
in, städa istället oftare för att undvika att parketten repas.  
Se ytterligare skötselanvisningar i Kährs underhållsguide under denna flik. Där finns även råd om 
reparation av mindre skador samt renovering. 
 
Större skador i golvet kan repareras av en professionell golvläggare. Detta görs genom att byta ut 
skadade stavar eller plankor, utan att man behöver riva upp hela golvet. 
 

 
 

 

08:2:2 Klinkergolv 

Badrummets, hallens och teknikutrymmets klinkergolv rengörs lättast med torrmoppning eller 
genom att dammsuga. För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs en våtrengöring 
med vatten och ett milt rengöringsmedel som allrengöring. Såpalösning ska inte användas. Efter 
en längre tid utan rengöring eller efter kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och 
allrengöring eller grovrengöring. Skölj med vatten efteråt. Fläckar ska torkas bort från golvet så 
fort som möjligt. För ytterligare skötselinstruktioner, se ”Skötsel av kakel och klinker” från 
Byggkeramikrådet under denna flik. 

08:3 Trappor  

På HSB Brf Linnéa finns tre olika typer av trappor. Inne i 1,5-plans husen finns täckmålade 
trätrappor. Utvändiga betongtrappor finns till gavelbostäderna på plan 2-3 ut mot 
Mariehällsvägen. Inne i dessa bostäder finns spiraltrappor i stål. 

 

08:3:1 Trappor i trä 

Trätrappan i er bostad är täckmålad. Täckmålade ytor behöver skyddas extra väl mot sådant som 
kan orsaka märken. Lätta skador kan bättras med färg. Ytor med djupare repor behöver slipas 
ner och spacklas innan de täckmålas igen. 

Dagligt slitage kan med tiden ge upphov till 
färgslitage på trappans ytor. Därför bör alla 
kontaktytor skyddas extra väl.  

Se ATAB-trappans skötselråd under denna flik. 

 

Lägg en dörrmatta både på utsidan och på insidan av ytterdörren. Detta 

stoppar mycket grus och smuts från att komma in i bostaden. 

Tips: Trappstegsmattor 

skyddar trappan mot slitage 

och minskar eventuell 

halkrisk. 
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08:3:2 Trappor i betong 

Trappor i betong kräver minimalt underhåll. Rengöring sker genom att sopa av trappan med jämna 
mellanrum och om nödvändigt spola av med vatten. Låt inte tex samlingar av våta löv ligga kvar på 
trappan, detta kan missfärga trappans yta. Använd inte lösningsmedel eller frätande syror på trappans 
yta, dessa påverkar ytan negativt och leder till kortare livslängd för trappan. Vid större skador eller 
föroreningar bör trappleverantör eller annan sakkunnig kontaktas (detta görs via HSBs felanmälan).  
 
Diffusionstät färg får ej användas på trappan. 
 

08:3:3 Trappor i stål 

Spiraltrapporna i stål har en lackad yta. Trappans bultar ska efterdras 1 gång per år. Detta gäller 
räckesbultar, toppbult och infästningsbultar. 
 
Trappan ska dammsugas och torkas av regelbundet. Fläckar torkas bort med trasa och vatten, 
tillsätt vid behov ett milt, icke frätande, rengöringsmedel. 

Vid eventuell skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan som behöver åtgärdas 
utföres reparation av fackman alternativt fackmannamässigt enligt metod nedan:  

Det skadade stället skall borstas av och eventuell rost borttages med stålborste. Sedan målas 
skadan med lämpligt färgsystem som överensstämmer med trappan. Kulör: NCS S 0500-N. Om 
det är stora eller synliga skador används oscillerande slipmaskin med slippapper. Det kan även 
vara lämpligt att blästra ytan före målning. Täckfärg appliceras med roller, pensel eller spruta. En 
lagad skada bör kontrolleras med jämna mellanrum, lämpligen årligen så att rost ej får fäste. 
Lackerade ytor får ej utsättas för frätande ämnen. 

 

08:4 Kök 

Se Marbodals information ”Skötselanvisningar” under denna flik för mer utförliga instruktioner om 
skötsel och underhåll av köket. Marbodals skötselanvisning gäller även för kommod och garderober i 
bostaden. 

 

08:4:1 Ytskikt i kök 

Stänkskyddet i köket är en målad yta med högt glanstal (om ej stänkskydd i mosaik valts som 
tillval). Detta gör den mer lättavtorkad än övriga väggytor. Rengörs görs med fuktig trasa och milt 
diskmedel. Använd inte skurpulver eller liknande medel som innehåller slipmedel, alkohol eller 
andra repande partiklar.  

Melaminbelagda ytor och ytor i målad mdf (köksluckor) rengörs med vatten och diskmedel. Var 
noggrann med att torka bort överflödigt vatten efter rengöring då detta annars kan tränga in i 
skarvar och skada stommar och luckor. 
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08:4:2 Bänkskivor  

Bänkskivor rengörs med vanliga rengöringsmedel som förekommer i hemmet.  

Bänkskivor allmänt: 
 Undvik att starkt färgade ämnen såsom tex jod eller bläck kommer i kontakt med ytan.  
 Det är viktigt att inte låta fukt tränga in mellan laminatskivan och kantlisten.  
 Var noga med att inte placera heta stekpannor och kastruller direkt på bänkskivan. 
 Var mycket aktsam med användning av skurmedel 
 Använd inte starka rengöringsmedel 
 Ta bort smuts snarast 
 Använd alltid underlägg under kastruller 
 Använd alltid skärbräda 
 Stå aldrig på bänkskivan 

 
Tillägg för bänkskivor i marmor: 

 Undvik att få fläckar av läsk, citron vin, saft osv. Dessa kan orsaka bestående skada på 
bänkskivan! 
 

08:4:3 Vitvaror 

För att utnyttja vitvarornas alla funktioner på bästa sätt rekommenderas att du läser igenom 
instruktionsboken för respektive maskin. Där kan du läsa hur de fungerar och hur de ska vårdas för att 
hållbarheten ska bli så lång som möjligt. Samtliga instruktionsböcker för vitvaror finns vid inflytt 
placerade i en av kökslådorna. 

De vitvaror som finns installerade i din lägenhet är alla från BSH Siemens. 

 

08:4:4 Köksfläkten 

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras varannan månad vid 
normal användning för att fungera optimalt. Brand kan uppstå till följd av att filtret inte rengörs. 
Filterduken och filterkorgen läggs i varmt vatten blandat med diskmedel. Någon gång om året bör 
spiskåpan rengöras invändigt, torka med våt trasa och diskmedel.  

 

08:4:5 Diskmaskin 

Öppna inte diskmaskinen innan den är klar. Om ni måste avbryta diskningen och öppna luckan 
innan torkningen är klar, torka då av vattnet som bildas på bänkskivans underkant när varm ånga 
släpps ut ur maskinen. Detta för att inte bänkskivan ska skadas. 
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08:5 Skjutdörrar 

Se detaljerade skötselråd från Elfa under denna flik. Dörrar torkas rena med våt trasa och milt 

skurmedel. Skenor dammsuges med jämna mellanrum. 

 

08:6 Badrum 

I bostadens badrum finns en rad olika material. Dessa är anpassade för att klara av den fuktigare miljön 
i badrummet men man ska ändå tänka på att inte låta vatten ligga kvar på de olika ytorna. 
 

08:6:1 Kommod 

Se Marbodals information ”Skötselanvisningar” under flik 14 ”Kök och Garderober” för mer utförliga 
instruktioner om skötsel och underhåll av kommod. 

 

08:6:2 WC, Handfat och badkar 

WC, tvättställ och badkar har en glaserad yta som gör det lätt att hålla rent. Gör rent ofta så uppstår 
inga rengöringsproblem, använd en fuktig trasa med en mild tvållösning, torka rent efteråt med en torr 
trasa. Använd inga vassa rengöringsredskap som kan skada ytan så som stålull eller starka 
rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Droppande kranar och WC stolar bör snarast repareras. 
Spola endast ner toalettpapper i toaletten. 
 

08:6:3 Spegel och duschdörrar  

Se Skötselråd från INR under denna flik. Duschdörrar skrapas med fördel av med gummiskrapa efter 
varje användning för att hålla kalkbeläggningar borta. Kalkborttagning och rengöring sker med 
rengöringsmedel anpassade för ändamålet. 

 

08:6:4 Kakel och klinker 

Se information under 08:1 ”Innerväggar och innertak”. 
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08:7 Beslag och sakvaror 

Dessa beslag och sakvaror har använts i bostaden: 

 

 Leverantör Beteckning Artikelnummer 
Trycke ytterdörr ASSA 8638 364345513031 
Trycke innerdörr Hoppe Essen 3995074 
Korkar badrum Theofils Passe 40071201 
Toapappershållare Theofils Passe 40071205 
Medicinskåp Theofils   
Husnummer    
Spegel badrum INR A60 Spegel 60*72 inkl 

belysningsarmatur 
340110 

Spegelskåp badrum 
(tillval) 

INR A60 Specialspegel 60*65 inkl 
belysningsarmatur 

212880 

Duschvägg INR BASIC Ramona 31102380 
Duschväggar (tillval) INR LINC Angel 800 x 800  
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09 FÖNSTER, LÅS OCH DÖRRAR 
 

09:1 Fönster  

Bostaden har fönster från Nordan och eventuellt takfönster från Velux. Se infoblad från leverantörer 
under denna flik för mer utförlig information om underhåll och skötsel. 

Ett fönster som inte underhålls kan med tiden börja se dåligt ut. Flagnande färg och glas som skallrar 
kan vara resultatet av dåligt underhåll. Detta kan räddas utan att hela fönstret behöver bytas. Har det 
däremot börjat växa röta i fönsterramen så måste man byta hela fönstret, därför är det viktigt att 
underhålla alla fönster ordentligt. Röta är en form av svamp som angriper trä som utsätts för fukt under 
en längre tid. 
 

09:1:1 Skötsel och underhåll av fönster 
För att undvika repor på glaset bör tvättning ske med fönsterputs och textilduk/gummiskrapa. Vid 
utvändig putsning passa då på att torka av aluminiumbåge, karmbeklädnad och fönsterbleck med 
en mild tvållösning.  

Fönstrets rörliga delar ska smörjas en gång om året. 

 

09:1:2 Kondens/imma på glas 

Invändig kondens är inte tecken på ett felaktigt fönster. När luftfuktigheten inomhus är hög 
samtidigt som lufttillströmningen är förhindrad kan det bildas kondens på nedre delen av fönstret. 
Detta ska åtgärdas genast genom att förbättra ventilationen och/eller se till att den varma luften 
får strömma fritt, detta för att undvika skador på fönstret. Bildas det kondens mellan glasrutorna 
är det fel på fönstret och ska felanmälas. 

Insida: Kondens på glasets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall 
glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. Tillfällig kondens är inte alls 
ovanlig, vill man bli av med det snabbt kan man vädra för att tillsätta ny torr utomhusluft. Om 
kondensen på insidan inte är tillfällig (såsom uppstått i samband med tex matlagning eller dusch) 
utan är av mer permanent slag så bör åtgärder vidtas för att förbättra bostadens ventilation. 

Utsida: Under perioder av hög luftfuktighet och när temperaturskillnaderna mellan dag och natt är 
stora (framförallt under höst och vår) finns det risk att utvändig kondens (imma) och i vissa fall 
iskristaller bildas på välisolerade glas med begränsad sikt som följd. Det är ett naturligt fenomen 
som uppstår på grund av att isoleringen är så effektiv att nästan ingen rumsvärme läcker ut till det 
yttersta glaset. Kondensen uppstår i regel på natten och försvinner under morgontimmarna när 
glaset efterhand värms upp utifrån. 
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09:2 Lås 

Alla ytterdörrar är utrustade med säkerhetslås. 

Smörj låshuset några gånger om året med smörjmedel som är avsett för dörrlås. Spänn samtidigt 
alla skruvar i låset.  

Låscylindern ska rengöras och smörjas minst två gånger om året. Används låset ofta 
rekommenderas rengöring och smörjning oftare. 

Smörj låscylindern med en låsspray, använd inte olja, fett eller grafit då detta orsakar stopp i 
cylindern. Smörj en gång innan vintern för att förhindra kondens och isbildning i cylindern. 
Kontrollera de nycklar som används mycket, de slits med tiden och ska då bytas ut. Den blå 
nyckeln som delades ut vid inflyttningstillfället måste användas vid beställning av nya nycklar till 
bostaden. 

 

09:3 Dörrar 

Bostaden har både inner- och ytterdörrar från Swedoor. Se mer utförlig information i Swedoors infoblad 
”Förvaltning, Drift och Underhåll” för inner- och ytterdörrar under denna flik. 

 

09:3:1 Ytterdörrar 

Många faktorer påverkar dörrens öppnings- och stängningsförmåga. En dörr behöver regelbundet 
ett förebyggande underhåll för att fungera på ett säkert och bra sätt.  

Ytterdörrarna består av målat trä. Dörrarna kräver underhåll i form av regelbunden översyn, 
smörjning, rengöring samt vid behov justering. Vid rengöring används en lätt fuktad trasa, vid 
behov tillsätts ett svagt alkaliskt rengöringsmedel som är skonsamt mot ytan.  

 

09:3:2 Gångjärn 

Underhållsbehovet för gångjärnen beror på hur mycket dörrarna används och i vilken miljö de 
befinner sig i. Kontrollera dem minst en gång om året. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, 
ökar slitaget och underlättar inbrott. När gångjärnen används mycket så får de en svart 
beläggning av damm, detta förhindras genom att regelbundet underhålla och smörja gångjärnen. 

 

09:3:3 Innerdörrar. 

Rengöring görs med en väl urvriden trasa, vid behov kan ett milt alkaliskt rengöringsmedel 
tillsättas till vattnet. Använd aldrig skurpulver eller liknande som kan repa dörren. 
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10 UTVÄNDIGA YTSKIKT 
 

10:1 Fasader 

I HSB Brf Linnéa är underhåll, ommålning och reparationer av fasaden föreningens ansvar. Detta 
innebär att bostadsrättsinnehavare enbart behöver nedanstående information för kännedom och 
ej för åtgärd. Vid misstanke om skada på fasad kontakta felanmälan. 

Fasaden är husets yttersta skikt och är till för att skydda ditt hus mot väder och vind, men ska 
även vara ett snyggt yttre. Fasaden behöver regelbundet underhåll för att uppfylla sin funktion, 
därför är det viktigt att den ses över med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella skador 
som kan uppstå och laga dem i tid. Oavsett fasadmaterial så ska detta hållas rent från alger, 
klätterväxter och liknande som kan skada fasaden. 

 

10:1:1 Tegel 

Bostadens fasad är murad med tegel från Tegelmäster. Stenen är en röd handslagen schatterad sten 
med produktnummer 3240 i Tegelmästers sortiment år 2018. Se ytterligare information från leverantör 
under denna flik. 
 

10:1:2 Träfasader på förråd. 

Eftersom trä är ett organiskt material så kommer det att brytas ner med tiden ifall det inte 
underhålls. Genom att måla om och sköta fasaden så minskar risken för skador och läckage på 
denna. Det är viktigt att skador upptäcks i tid så de kan minimeras. Målade träytor står sig olika 
bra beroende på väderstreck och klimat.  

Sök efter skarvar som är eller kan bli fuktgömmor, smuts och mögel kan vara ett tecken på 
fuktskador under ytan. Finns det sprickor i fasadpanelen måste dessa bräder bytas ut eftersom 
det kan vara början till rötskador. Tryck in en skruvmejsel för att känna om virket är mjukt eller om 
det tränger ut vatten, i så fall måste brädan bytas ut före målning. 

 

10:1:3 Målning och färg 

Se information under flik 07 ”Målade ytor” 

 

10:1:4 Plåtdetaljer. 

I och omkring ditt hus finns det en del plåt och järndetaljer som kräver underhåll. Stoppa varje 
antydan till rost direkt så kommer metallen att hålla längre och även se bättre ut. Rost bildas när 
metallen kommer i kontakt med luft och vatten, genom att måla så förhindrar/förskjuter man detta 
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förlopp. Färgen kan aldrig helt hindra rostangrepp, ett tecken på att metallen börjar rosta är när 
det bildas bubblor i färgen. Ett tydligt tecken på behov av underhåll är förstås när man kan se 
rosten tränga igenom färgen. 

Plåtdetaljer på fasaden och runt fönster underhålls genom att hålla dem rena, detta görs med 
mjuk borste och vatten. Vid behov kan lite vanligt diskmedel blandas i vattnet, torka då av 
ordentligt efter med ren trasa. Om plåten blivit repig kan den bättringsmålas med en smal pensel, 
enbart på det ställe där repan uppstått. Använd en lufttorkande färg och observera att den 
bättrade färgen kan förändras annorlunda än själva plåten med tiden. 
 

10:1:5 Hängrännor och stuprör. 

Hängrännor kan fyllas med löv och mossa etc och behöver då rensas och renspolas. Rännor och 
rör ses över minst två gånger per år av bostadsrättsföreningen, skräp rensas bort och eventuella 
skador åtgärdas. 

 

10:2 Yttertak 

I Brf Linnéa är underhåll och reparationer av taket föreningens ansvar. Detta innebär att 
bostadsrättsinnehavare enbart behöver nedanstående information för kännedom och ej för åtgärd. Se 
infoblad ”Tätskiktsgarantier” under denna flik för ytterligare information. 

Yttertaket är bland annat till för att skydda huset mot fukt, därför är det viktigt att takets beklädnad är 
hel. Taket på huset är klätt med takpapp och sedumtak. För sedumtaket har bostadsrättföreningen 
tecknat ett underhållsavtal. Kostnaden för detta ingår i månadsavgiften. Vid uppenbara fel eller problem 
med taket, kontakta snarast felanmälan. 
 

10:3 Smide – Skärmtak, Pergola och pelare 

Vid bostadens entré finns en pergola eller ett skärmtak i galvaniserat stål. Galvaniserat stål har ett 
väldigt litet underhållsbehov men behöver lagas om repor eller skador uppstår. Detta görs genom att 
applicera zinkpasta på en mindre skada eller genom att komplettera galvaniseringen med 
kallgalvanisering. Denna målas eller sprayas på ytan. 

Pergolan/skärmtaket har en naturligt flammig yta och kan även få en vit beläggning i vissa geografiska- 
och väderförhållanden. Detta är inget som påverkar materialets hållbarhet och är helt normalt.  

Galvaniserat stål kan tvättas med trasa/mjuk borste och ett milt rengöringsmedel vid behov.  
 
Se mer utförlig infomation om reparation och skötsel från Anbulten AB under denna flik. 
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11 UTEMILJÖ 
 

11:1 Betongplattor 

På entrésidan av ert hus ligger det en stenläggning av betongplattor. Dessa kräver begränsat underhåll i 
form av sopning, komplettering av fogsand vid behov, kontroll av avvattning samt reparation vid behov.  

Plattor och marksten av betong är känsliga för salthaltigt vatten och rent vägsalt, varför halkbekämpning 
genom saltning bör undvikas på markbetongytor, speciellt under det första året.  

 

11:2 Trätrall 

På din uteplats ligger ett trägolv av tryckimpregnerat trä. Tryckimpregnering gör att träet står emot 
fukt och röta men trallen behöver trots detta underhållas med olja minst en gång per år. Oljan 
minskar risken för sprickbildning i träet. Springan mellan brädorna kommer att ändras mellan 
årstiderna pga. omgivande luftfuktighet.   

Inoljningen är en del i underhållet av ett trädäck. Men det första du bör göra är att rengöra det. I 
första hand rengörs trallen med en skurborste och ett milt rengöringsmedel eftersom detta sliter 
minst på träet.  

Du kan även använda högtryckstvätt på altanen eller trädäcket, men var då mycket försiktig så att 
du inte flisar träet. 

Efter rengöring bör du låta träet torka i ett par dagar innan du oljar in det med en grundolja. 
Använd en grundolja från en välkänd tillverkare. Gärna en olja med en tillsats av fungicid, en så 
kallad impregnerande grundolja, eftersom den ger lite extra skydd mot röta. 

Tänk på att när du oljar in träet så mörknar det lite för varje gång, dessutom mörknar det 
ytterligare när solen ligger på för att det leder till oxidation av oljan.  

 

11:3 Gräsytor 

För att få en jämn och fin gräsmatta så behöver denna vårdas. Detta görs genom att ge gräsmattan 
vatten, gödsel och att klippa den lagom mycket. 

Vattna vid behov och då på kvällen för annars avdunstar vattnet till stor del. En bra regel när det gäller 
klippning av gräsmattan är att inte klippa mer än 1/3 av gräsets höjd. Har gräset blivit högt så klipp det i 
omgångar. Detta för att näringen för gräsets tillväxt sitter i de gröna delarna. Klipper man för mycket 
minskar gräsets förmåga att stå emot mossa och annat ogräs. 
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Gräsmattan bör gödslas årligen vid behov på våren efter tjällossningen. Gödsla i samband med 
vattningen när gräset har torkat eftersom gödsel verkar bäst när marken är fuktig. Undvik att gödsla i 
starkt solljus då detta kan bränna gräsmattan 

 

11:4 Växter, buskar och häckytor 
 

1. Pelaravenbok 

 
 

 

2. Bokhäck 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Bok Fagus sylvatica  

Beskrivning: Häck. Trivs i sol, halvskugga till 

skugga i fuktig lerig jord. Vill ha bra tillgång på 
vatten. 

Skötsel: Gödslas på våren med t.ex  algomin. 

Beskärning: JAS för hård beskärning. Vid 

häckklippning gäller: Innan midsommar och i 

september. Toppas först när den nått önskad höjd. 

Boklöv bryts ner långsamt och bör därför krattas 
upp då de fallit på hösten. 

Tänkt att hållas 1m över mark på Brf Linnéa. 

 

Namn: Pelaravenbok Carpinus Betulus Fastigiata 

Beskrivning: Träd. Trivs i sol, halvskugga till 

skugga i fuktig lerig jord. Vill ha bra tillgång på 

vatten. 

Skötsel: Gödslas på våren med t.ex  algomin. 

Beskärning: JAS för hård beskärning.  
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3. Klätterhortensia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pipranka 

 
 

5. Blåregn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Pipranka Aristolochia macrophylla 

Beskrivning: Växer långsamt i början och krafigt 

när den har kommit igång. Blir tung och behöver ett 
kraftigt stöd. Klär fort in stora väggytor.  

Skötsel: Gödslas kontinuerligt vid vattning. 

Beskärning: JAS för kontinuerlig beskärning. Hård 
beskärning under senhöst - vårvinter 

 

Namn: Klätterhortensia Hydrangea Petelolaris 

Beskrivning: Frodig klätterväxt som blommar med 

stora vita blommor i juni-juli.  

Skötsel: Gödslas med Rhododendrongödsel eller 

kompostjord. 

Beskärning: Behövs ej regelbundet. Vid 

beskärning för att minska omfång görs detta efter 

blomning (sept-okt). 

 

Namn: Blåregn Visteria Sinensis 

Beskrivning: Klättrande, vedartad ärtväxt som 

blommar med vackra blå blommor under juni 
månad.  

Skötsel: Gödslas på våren med rosnäring. 

Beskärning: Vinterbeskärning/sporrbeskärning i 
mars och pincering av nya skott på sommaren. 
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6. Klätterbenved 

 
 

7. Lingontry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Lingontry lonicera Pilleata 

Beskrivning: Vintergrön marktäckare.  

Skötsel: Gödslas med trädgårdsgödsel. 

Beskärning: Behövs ej regelbundet. Kan skäras 

ner till 15-20 cm vart 5:e år och låtas växa upp igen 
för föryngring. Detta görs då på våren. 

 

Namn: Klätterbenved Enonymus Fortunei Radicans 

Beskrivning: Tålig, vintergrön buske med gulgröna 
blad.  

Skötsel: Gödslas med trädgårdsgödsel eller 
naturgödsel. 

Beskärning: Behövs ej. Kan beskäras på våren vid 

behov om busken blivit för omfångsrik. 
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11:5 Plank och staket 
För underhåll av plank mellan uteplatser ansvarar bostadsrättsföreningen. Även murar ut mot 
Mariehällsvägen och staket mot Linnéaträdgården är bostadsrättsföreningens ansvar. 
 

 

11:6 Markplan, dränering och ledningar 

På en separat ritning under denna flik finns information om var dränering och rör går på tomterna. För 

fullständiga ritningar kontakta bostadsrättföreningens styrelse och be om att få se relationshandlingar 

från markentreprenör, VS-entreprenör och elentreprenör.  

Denna tomtritning är enbart till för att ungefärligt upplysa om var man ej bör gräva. Runt om 

byggnaderna går dräneringsrör samt på vissa tomter ytterligare ett några meter ut från husfasaden. Man 

ska inte gräva eller tex anlägga rabatt på eller runt dräneringen. Mellan hus och förråd går en elledning 

ca 60 cm under mark. Till varje bostad kommer bland annat vattenservis, fjärrvärme och avlopp in via 

uppfarten och finns nedgrävda under entréplattorna. 

På denna tomtritning framgår även häckar, växt- och gräsytor för vilka bostadens innehavare ansvarar. 

För tomtskiljande häck delas ansvaret mellan de två bostadsinnehavarna. 
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12 SOPHANTERING, POST OCH 
ALLMÄNNA YTOR 
 

12:1 Sophantering 

Bostadsrättsföreningens sophantering sköts av NSR 

Föreningen har gemensamma miljöhus för husavfall och källsortering. Här finns behållare för 
hushållsavfall och för källsortering av bland annat glas, metall, plast och batterier. Miljöhus finns 
på fyra ställen på området och skall endast användas av Brf Linnéa.  

 

12:1:1 Sopsortering 
Det är viktigt att ni sorterar era sopor, dels för miljöns skull men även för att påverka föreningens 
kostnader för sophämtningen. Den största kostnaden för sophantering är för restavfall. Sortera därför 
noga så slipper föreningen onödiga kostnader. 
 

Se detaljerad information om sopsortering från NSR längre bak under denna flik. 
 

Återvinningscentraler för grovsopor i din kommun 
Helsingborgs nya återvinningscentral  
Välavägen 22 
040-400 13 40 
 
För mer information och öppettider, kontakta Helsingborgs kommun eller sök på deras hemsida. 

 

12:2 Posthantering 
I HSB Brf Linnéa har varje bostad ett tillhörande postfack. Dessa är placerade på respektive sidas 
miljöhus, ut mot Mariehällsvägen och är märkta med respektive bostadsinnehavares namn. Till varje 
postfack följer 3 stycken nycklar. Bostadsrättsföreningens styrelse har en egen postbox. Denna är 
placerad tillsammans med de övriga postboxarna på det västra miljöhuset ut mot Mariehällsvägen. 

 

12:3 Allmänna ytor 
På den västra sidan om enplanshusen finns en grönyta som tillhör bostadsrättsföreningen. Denna är 
tänkt som en spel- och lekyta. Det är alla boendes gemensamma ansvar att hålla ytan städad och fin 
och vara rädda om träden som finns planterade runt om gräsytan. 
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13 BRANDSKYDD OCH 
TILLGÄNGLIGHET 
 

13:1 Brandskydd 

 

Grundregeln är:  RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK! 

 

 

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, sen kan förloppet gå väldigt fort! Bara på några 
minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara 
på plats. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar! Många små delar bidrar till ett bra 
brandskydd. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden 
mellan ”en vanlig brand” och en katastrof. 

Ansvaret för brandskyddet ligger på både ägaren (bostadsrättsföreningen) och dem som nyttjar 
byggnaden (bostadsrättshavarna). Bostadsrättsföreningen är brandskyddsansvarig. 

 
Tänk på att: 
 

 Glömda stearinljus orsakar många bränder. 
 Se till att TV:n står luftigt. 
 Dra ur kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande. 
 Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hem ifrån. 
 Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. 
 Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt. 
 Rök aldrig i sängen. 
 Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. 
 Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren. 
 Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga. 
 Låt inte mobilladdare sitta i uttaget när de inte används. 

 
 
 

VIKTIGT! Gatorna mellan huslängorna är 

åtkomstgator för utryckningsfordon. Det är därför av 
yttersta vikt att dessa ej blockeras av längs gatan 
parkerade bilar eller andra föremål. 
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13:1:1 Brandvarnare 

Regelverket säger att i varje bostad skall det finnas minst en 
fungerande brandvarnare. I Era bostäder finns brandvarnare enligt 
följande: 

1½-plans hus  3 stycken  
Enplanshus  2 stycken  
Gavellägenhet bottenvåning 2 stycken 
Gavellägenhet plan 2-3 3 stycken  
 

13:1.2 Utrymningsvägar 

Grundkravet för bostäder är att det ska finnas två utrymningsvägar. I Brf Linnéa består dessa av 
entrédörr och altandörr på en och 1,5-plans husen. Lägenheter på plan 2-3 har utrymningsvägar genom 
entré samt fönster med utfällbar stege på fasaden. 
 
 

13:1:3 Brandceller 

Flerbostadshus skall vara indelade i olika utrymmen mellan vilka brand inte skall kunna sprida sig vidare 
inom en viss tid, indelningen kallas brandceller. Brf Linnéa är indelad så att alla bostäder är en 
brandcell. Dessa skall hålla i 60 minuter innan elden kan sprida sig vidare.  
 
 

13:1:4 Släckutrustning 

Släckutrustning är en viktig del av brandskyddet. För bostäder rekommenderar 
Räddningsverket pulversläckare på minst 6 kg och med effektivitetsklass 43A 
233BC samt brandfilt.  

 

13:1:5 Brandfarliga varor 

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och 
förvaras, så kallade brandfarliga varor. Exempel på sådana är gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, 
förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. För hushåll gäller att man 
endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov.  

 

13:2 Tillgänglighet 
Det finns tre stycken uppmärkta handikappanpassade gästparkeringar på området. En på den 
Snösparvsgatan och två på Gulsparvsgatan.  

Intill loftgångarna till gavellägenheterna på plan 2-3 finns plats för att ansluta en hiss om dessa bostäder 
någon gång skulle behöva handikappanpassas. 
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14 BESIKTNINGSPROTOKOLL OCH 
BOFAKTABLAD 
 

Under denna flik finns protokollet som upprättades i samband med att bostaden slutbesiktades. Här 

finns även bostadens bofaktablad. 
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15 MIN FLIK 
  

Under denna flik är tanken att du ska kunna fylla på med egna dokument och papper som är viktiga för 

just ditt boende. I tabellen nedan finns möjlighet att fylla i en egen innehållsförteckning över de 

dokument som läggs till med tiden. 

 

Nr Innehåll Anm. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   

 



Innehåll 
 
 

1. Välkommen 

2. Trivselregler och underhållsansvar 

3. Garanti och felanmälan 

4. Värme och vatten 

5. Ventilation 

6. El, tele, tv och internet 

7. Målade ytor 

8. Invändiga ytskikt 

9. Fönster, lås och dörrar 

10.  Utvändiga ytskikt 

11.  Utemiljö 

12.  Sophantering, post och allmänna ytor 

13.  Brandskydd och tillgänglighet 

14.  Besiktningsprotokoll och bofaktablad 

15.  Min flik  


