
 

  

  

Innan du gör en felanmälan 

För att testa om draget är tillräckligt i spiskåpan, sätt på kåpan och lägg ett A4-papper mot filtret. Om 
pappret sitter kvar fungerar kåpan. 

 
Underhåll av ventilationssystemet 
För att din lägenhet ska har rätt inomhusklimat så krävs det att du har god ventilation, fukt och 
föroreningar ska tas bort och ersättas med ny, frisk luft. För att detta ska fungera optimalt måste ett 
samspel ske emellan tre olika komponenter: tilluft, frånluft och luft som rör sig mellan rum. 

 

 

 

 

 Tilluft, luft du tar in i bostaden 

 Luft som rör sig mellan rummen 

 Frånluft, luft du tar ut ur bostaden 

 
 

 

 

 

 

Den rena luften kommer in via tilluftsdonen ibland annat vardagsrum och sovrum och den ”smutsiga” 
luften sugs via frånluftsdonen i badrum och kök via spiskåpan. Rengör spiskåpan och ventilationsdon 
minst ett par gånger om året.  

Dammiga och smutsiga frånluftsdon/ventilationsdon kan orsaka ett vinande ljud, då de ofta bara har en 
smal springa som täpps igen och utsuget ökar i en mindre öppning. 

 

Så rengör du ventilationsdonen 
Tilluftsdonen kan se ut på många olika sätt. 

Runt tilluftsdonen bildas det ofta luftvirvlar och det samlas damm som finns i luften kring 
donen.  

Ta dammsugaren och dammsug runt öppningen. Om det är mycket smutsigt, torka med 
torr trasa.  

OBS! Taket får endast dammsugas, om man torkar med fuktig trasa kan grängen släppa. 

I badrum och eventuellt i klädkammare finns frånluftsdon/ ventilationsdon. Dessa behöver 
du regelbundet rengöra. 

Dammsug runt öppningen, om det är mycket smutsigt runt donet, torka med lätt fuktad 
trasa och lite diskmedel. 

OBS!  Ändra inte den injusterade glipan på donen, då kan hela ventilationssystemet 
påverkas. 

 

Så rengör du spiskåpan 
För att ventilationen i hela lägenheten och ovanför spisen ska fungera, krävs även att du regelbundet 
diskar ditt filter, så att fett och avlagringar försvinner.  

Det finns många olika modeller på både kåpor och filter, det är viktigt att läsa skötselinstruktionerna. 

Vanligtvis bör filtret rengöras med 2-3 månaders mellanrum beroende på hur ofta man lagar mat och 
vilken typ av mat man lagar. 

OBS! Du får inte installera en motoriserad fläkt, det påverkar hela ventilationssystemet och den kan 
trycka in matos till dina grannar. 


