
Vi vill ge dig bra

service - men vissa 

åtgärder ansvarar du 

själv för

Som hyresgäst har du 

ansvar för att vårda och 

sköta om din lägenhet. 

I det ansvaret ingår ex-

empelvis att tömma och 

rensa golvbrunnar och 

vattenlås, byta säkringar 

och lampor, byta filter i 

köksfläkt och batterier i 

brandvarnare.

Här bredvid ser du en av 

våra gör-det-själv-guider. 

Fler finns. Hör av dig till 

oss om du behöver en 

annan guide än denna. 

Alla gör-det-själv-guider 

finns också på

www.sandvikenhus.se.

Frågor? Kontakta vår

centrala felanmälan,

tel.nr 026-24 22 00.

Rensa golvbrunnen 

Har du stopp i golvbrunnen eller problem med dålig lukt i badrummet? Då är det 
förmodligen dags att rensa avloppet. Där är enklare än du tror - här nedanför ser 
du hur du ska göra.

Om vattnet inte rinner undan, eller om det luktar illa från vattenlåset i golvbrun-
nen, sitter det förmodligen hårtussar och tvålrester i vägen.

Ett modernt vattenlås ser ut som en liten hink. Det går lätt att lyfta upp eller 
vrida loss och kan då enkelt rengöras på in- och utsidan. Tänk på att den lilla 
gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaka vattenlåset, annars kan vatten-
låset lossna senare.

Ibland kan vattenlåset torka ut, t ex på sommaren när det är varmt, eller om du 
varit bortrest. Då spolar du vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset igen.

Så här
gör du

Börja med att ta bort silen. En del 
silar går att lyfta upp, medan vissa 
är fastskruvade.

1

Lyft upp vattenlåset som liknar en liten 
hink och ta bort tvålrester och hår från 
både in- och utsidan.

2

Se till att gummipackningen sluter 
tätt när du sätter tillbaka vatten-
låset, annars kan lukt tränga upp från 
avloppsröret.

3

Avsluta med att fylla vattenlåset med 
nytt vatten. Sätt därefter
tillbaka silen.
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