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Ventilationen i lägenheten fungerar på följande sätt. 
I fönstren finns det ventiler som ska vara öppna för att få in ny frisk luft (tilluft) i lägenheten. 

Öppen Halvöppen Stängd 
 
Innerdörrarna i lägenheten ska ha en öppning ner till så att luft kan strömma fritt mellan rummen. 

Luft (frånluft) sugs ut från spiskåpan och från ventilerna som finns i toalett, badrum 
samt i tvättstugan med hjälp av en fläkt som finns på taket. Fläkten på taket styrs av 
spiskåpan i lägenheten. Varje lägenhet har en egen fläkt på taket vilket innebär att 
alla lägenheter har separata ventilationssystem. 

 

Spiskåpan fungerar på följande sätt. 
Spiskåpan som sattes in när fastigheterna renoverades är en Franke Spiskåpa 251-16. Har 
lägenheten renoverats efter 2008 så kan det finnas någon annan modell installerad. 

När det vänstra vredet står på den lilla svarta pricken så 
innebär det att grund ventilationen är inkopplad. I 
normala fall ska spiskåpan stå i detta läge. När man 
duschar, tvättar eller använder torktumlaren så ska vredet 
vridas till den större svarta pricken (forcerad ventilation), 
vilket innebär att mer luft sugs ut från badrum och 
tvättstuga för att få bort fukten. 
När man lagar mat ska vredet vridas till läge 1,2 eller 3. 
Ställer man den i läge 3 så innebär det att spiskåpan suger 
ut mer luft än i läge 1 och 2. 
Spiskåpans ljus tänds och släcks med knappen till höger. 

 

För att ventilationen ska fungera korrekt bör: 
● Fönsterventilerna vara öppna. 
● Spiskåpans vänstra vred ska stå normalt på den lilla svarta pricken alternativt på den större 

svarta pricken när man tvättar och duschar. 
● Ventiler i badrum, toalett samt i tvättstugan ska vara rena. 
● Spiskåpans filter ska vara rent.  
● Lägenhetens innerdörrar måste måste ha en öppning ner till för att luft ska kunna strömma 

fritt mellan rummen. 
● Spiskåpan måste vara av rätt modell. Den ska ej ha egen inbyggd fläkt och den måste kunna 

kopplas till fläkten på taket så att takfläkten styrs av spiskåpan. Vid renovering rådfråga 
alltid styrelsen först innan en ny spiskåpa installeras. 
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Problem som kan uppstå om ventilationssystemet inte fungerar korrekt: 
Om man stänger ventilerna i fönstren så kan det innebära att man får undertryck (”baksug”) i 
lägenheten eftersom luft sugs ut från frånluftsventilerna. Risken med undertryck är att luften som 
ska sugas ut måste tas någonstans ifrån. Om fönsterventilerna då är stängda kan luft sugas upp från 
otäta packningar vid toalettstolen eller golvbrunnar vilket kan innebära att det luktar avlopp i 
lägenheten. 
 
Är frånluftsventilerna igensatta eller spiskåpan är trasig så blir det inget ombyte av luften vilket 
medför att det blir varm fuktig luft stående i lägenheten och det kan då t.ex. växa till svartmögel i 
dusch och tvättstuga.  
 

Vem ansvarar för vad - i enlighet med föreningens stadgar: 

Föreningen ansvarar för 
● Underhåll av ventilationsrör och takfläktarna. 
● Föreningen är skyldig att utföra en kontroll (OVK vart 6:e år) av ventilationssystemet vilket 

innebär att vi anlitar någon som kontrollerar luftflödet i lägenheten. Luftflöden ställs in med 
hjälp av spiskåpan samt ventilerna i badrum, toalett och tvättstuga. 

 

Medlemmens ansvarar för 
● Att ha en korrekt fungerande spiskåpa och att det är en spiskåpa av rätt typ som är 

installerad i lägenheten. 
● Att rengöra spiskåpans fettfilter regelbundet så att spiskåpans utsug fungerar som det ska 

samt att förhindra att ventilationsrör sätts igen av fett. 
● Att fönsterventilerna är öppna. 
● Att rengöra frånluftsventilerna i badrum, toalett och tvättstuga regelbundet. 
● Medlemmen får ej ändra inställningarna på frånluftsventilerna. 
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Rengöring av frånluftsventiler och spiskåpans filter: 
Ventilerna rengörs genom att man tar tag i dem och drar ut dem sedan spolar man av 
dem och låter dem torka innan de sätts tillbaka. Ventilerna kan sitta rätt hårt. Passa 
på att dammsuga i ventilationsrören när ni ändå har ventilen uttagen. 

 
 
 

När man sätter tillbaka ventilen så ska metallbyglarna vinklas ut så som bilden 
visar. Byglarna ska häkta/kroka tag i rörets insida så att det känns som om ventilen 
vill fjädra ut när man trycker in den.  

 
 

Spiskåpans filter ta loss genom att man trycker in de rödmarkerade piggarna 
samtidigt. Vinkla ner filterhållaren så släpper den i bakkant. 
 
 
 
Lägg ner hållaren och tryck ihop plastgallret så som bilden visar så att de 
rödmarkerade piggarna lossnar. Ta ut filtret och rengör det genom att lägga det i 
blöt, varmvatten plus diskmedel. Låt det ligga en stund och skölj sedan av det och låt 
filtret torka innan det sätts tillbaka. Enligt tillverkarens rekommendationer ska filtret 
rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning. Filtret kan antingen vara i 

”skumgummi” eller i metall. Vi rekommenderar att man byter till ett metallfilter eftersom detta 
håller längre och det går att rengöra i diskmaskinen. 


