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Tips rörande avlopp och ventilation 
 

 

För att undvika stopp i avloppen (vask/diskho, handfat, vattenlås till tvättmaskin 
samt dusch/badkar) måste dessa rensas med jämna mellanrum. Det åligger 

lägenhetsinnehavaren att ordna med rensningen. 
Det gäller även att man ser efter luftventilerna för att ventilationen ska fungera 
optimalt. 

 
Tips för köket 

 

 Skaffa en liten löstagbar sil som kan 

läggas i diskhon i köket för att förhindra 

att matrester och andra småsaker åker ner 

i avloppet. Finns bl.a. på Clas Ohlson, 

artikelnummer 34-128 eller 40-8796.  

 

 

 Fett som blir över vid matlagning ska absolut inte hällas ut i avloppet! Fettet 

stelnar på insidan av rör och stammar och leder till stopp. Använd den 

bifogade tratten och en PET-flaska för uppsamling av överblivet fett. När 

flaskan är full slängs den i hushållssoporna. Stekpannan torkas ur med lite 

hushållspapper innan disk. 

 

 Kaffesump ska inte hällas ut i avloppet eftersom det också kan leda till stopp 

– speciellt i kombination med fett. 

 

 Rören från hoarna ner till vattenlåset bör 

rensas med jämna mellanrum (ca en gång 

per år) eller när det rinner dåligt. Rören 

kan ganska lätt tas bort från vattenlåset. 

 

 OBS! Använd inte kemikalier för att lösa 

proppar i avloppen. Rören kan skadas. 

 

 För att minimera risken för stopp i köksavloppet kan man använda 
pulverdiskmedel istället för tabletter till diskmaskinen. Tabletterna har 
nämligen förmågan att sätta igen rören när de sköljs ut med diskvattnet. 

 
 
 

  



 

 

Tips för badrummet: 
 Ha en papperskorg i badrummet för tops, 

bindor, tamponger, trasor och annat fast material. 

Endast toapapper, kiss och bajs ska spolas ner i 

toaletten!  

 

 

 

 

 Vattenlåset under handfatet bör rensas ett par gånger 

per år och göras rent. Det är enkelt att skruva isär. 

 

 

 I badrummet finns det två varianter av golvbrunn som samlar upp hår och 

annat skräp. Antingen en liten ”hink” eller en insats som tas bort genom att 

sticka ner fingrarna i hålet, vicka och dra upp. Släng skräpet i soporna. Även 

röret från badkaret till golvbrunnen kan tas loss om det sitter mycket hår i 

utloppet från badkaret. Man kan även skaffa ett extra golvbrunnsfilter som 

fångar upp hår och andra avlagringar. Finns på Clas Ohlson, artikelnummer 

40-8932    
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 Tvättmaskinen har både ett vattenlås och en liten renslucka på framsidan (se 

instruktionsboken för öppning och rensning). Vattenlåset sitter vid 
utloppsslangen (på baksidan av maskinen). Dra loss slangen och plocka ut 
behållaren som sitter i utloppet.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

Ventilationstips: 

 Filtren bakom radiatorerna (i tilluftdonen) måste 
bytas med jämna mellanrum. Föreningen 

kommer att köpa in dessa årligen från 
www.acticon.se. På filtret finns det information 
om modellnamn.  

 
 

 
 

 Köksfläkten behöver också rengöras regelbundet. Hela 

filterkassetten kan diskas i diskmaskin. På grund av 
brandrisken bör detta göras flera gånger per år!    

 

 
 Luftventilen i badrummet bör rengöras årligen för att 

luftflödet inte ska hindras. Dra loss hela ventilen, från 

ventilationskanalen - skruva INTE på skivan som sitter i 
mynningen. Då kommer luftflödet att förändras, både för 
dig och grannarna. 

 

 
 

Mer information finns även i lägenhetspärmen som Einar Mattsson har delat ut till 
samtliga lägenheter eller på föreningens hemsida 

http://naturporten.bostadsratterna.se/. 
 
 

Miljötips: 
 När ni målar om – tänk på att inte hälla ut målarfärgsrester i avloppet eller 

rengöra penslar/rollers under kranen. Detta gäller även vattenbaserad färg! 

Det kommunala avloppsreningsverket är inte gjort för att rena färgrester utan 

dessa följer med ut i Östersjön. Rengör verktygen i en burk med vatten och 

lämna tvättvattnet till en återvinningscentral, t.ex. på ÅVC Östberga. 

 

 Överblivna mediciner ska lämnas tillbaka till apoteket och inte hällas ut i 

avloppet. 

För mer information om avlopp och miljö, gå in på Stockholm Vattens hemsida: 
http://www.stockholmvatten.se/Privat/Miljotips/  
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