
Installation
Om du vill installera hushållsmaskiner måste du göra det på ett fackmanna-
mässigt sätt. Exempel på hushållsmaskiner är disk- och tvättmaskin, tork-
skåp och torktumlare. Du behöver alltid ett godkännande från din bovärd 
för att få installera sådana maskiner. Du når din bovärd via Kundcenter 
0771-318 318. Kom också ihåg att alla fasta elinstallationer måste vara ut-
förda av en behörig elektriker.

Spis
Använd alltid en tjockbottnad panna/kastrull med samma storlek som spis-
plattan. Det spar energi. Utnyttja också eftervärmen från ugn och plattor. 
Ibland händer det att spisplattor spricker. Det beror på överhettning eller för 
snabb avkylning. Ställ därför inte en kastrull med kallt innehåll på en het 
spisplatta. Du blir skyldig att betala om någon av dina spisplattor spricker. 
Sköt om din spis och rengör den ofta.

Spisfläkt
I spisfläkten och spiskåpan fastnar fett från matlagningen. Gör rent fläkten 
regelbundet för att förhindra att det börjar brinna. Nyare fläktar har ett fett-
filter som du kan ta loss och rengöra med varmt vatten och ett milt diskme-
del. Du kan också diska filtret i diskmaskinen. Rengör också spiskåpan.
 Behöver du byta fläktfilter så köper du ett nytt själv. Ska du installera en 
ny spisfläkt måste du få ett godkännande av din bovärd först eftersom fläktar 
kan påverka ventilationen i hela huset. Du når din bovärd via Kundcenter 
0771-318 318. Du ska bara använda spisfläkten vid matlagning.

Kyl och frys
Många av våra lägenheter har både kylskåp och frys. För att matvarorna 
ska hålla sig så bra som möjligt bör det vara 4–8 plusgrader i kylskåpet, och 
18–20 minusgrader i frysen.
 Moderna frysar är självavfrostande. Om du har en äldre frys: gör det till 
en vana att regelbundet frosta av den. Det sänker din energiförbrukning och 
ger en jämnare temperatur i frysen. Låt då isen i frysen tina i sin egen takt. 
Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål; det kan skada frysen, och du 
kan bli skyldig att betala.
 Se också till att rengöra skåpen med en trasa då och då från matrester 
och liknande. Även bakom kyl och frys måste du ibland damma av. Rengör 
avrinningshålet och kontrollera att tätningslisten sluter tätt i dörrarna till 
kyl- och frysskåpen.

RRERERENNGNGÖÖÖRÖR 
FFEFEETTTTTTFIFILTLTTREREEET T T 

I SSPSPPISSSFLFLLÄÄÄKKKTTTTEEENNNN
FFFÖÖRR R AATATTTT T 
UNUNNDDVVVVIIIKAAA A 

BBRBRAAANANDDDD


