Lar kanna din

mangel
80m hotfulla monster fran
urtiden star de overgivna i
kallare runt om i landet.
Kunskaperna om stenskivemangeln haIler pa aU fOrsvinna,
men det forsoker harmed Var bostad rada bot pa.
Mangel kornmer av grekiskans manganon, vilket betyder krigsmaskin. Och
det ar val oftast den sortens associationer som de stora stenskivemanglarna
geL De star oftast overgivna nere i tvattstugan, stora och hotfulla. Ingen
verkar langre veta hur de anvands.
Och efter att en tragisk dodsalycka intraffat i Kristianstad fOna vintern har
fastighetsagarna borjat gora sig av med de stara manglarna. Synd, menar de
sam fartfarande fOrstar sig pa kansten att mangla.
En av stenskivemanglarnas foresprakare ar Par Markgren, sam arbetar med
baendesakerhet has HSB Stockholm. Han anser att det ar fOrhastatatt slanga
ut manglarna.
- Har man arvt en fin linneduk efter mormor ska den naturligtvis manglas i
en riktig stenskivemangel. Foljer man bara sakerhetsforeskrifterna
finns det
ingen anledning till oro. I Kristianstad hade fastighetsskotaren glomt bort
att det behovs ett sakerhetsavstand pa 60 cm nar mangelskivan ar langst ut.
En tvattmaskin stad alldeles for nara ach hyresgasten klamdes ihjal. Sant
ska inte behova handa.
Par Markgren har darfor sammanstaJlt en plansch over de sakerhetsregler
som galler vid anvandandet. Nar Var bastad namnde detta i en natis tidigare
i ar blev redaktionen nedringd av lasare som ville ha planschen. 350
stycken har hittills salts.
Men det var inte bara sakerheten man var intresserad avo Manga har
efterfragat kunskaper om sjalva manglandet. Var bostad bad darfOr Rune
Johansson och Gerda Stenmark visa hur mangeln ska anvandas. Bada bor i
bostadsrattsforeningen Bandhagen i sodra Stockholm. Foreningen har flera
stenskivemanglar.
- Vi marker hur allt fane anvander dem, framfor allt bland de yngre, sager
Rune Johansson.
- Man fragar inte sina grannar om hjalp, menar Gerda Stenmark.
Dar happas Par Markgren pa en fOrandring.
- Om inte kunskapen bibehalls kan.iu snart ingen anvanda de stora
manglarna och da aker de.iu ut, konstaterar han. DarfOr uppmanar jag de
som har kunskapen aU sprida den till ovriga boende. Varfor inte ordna en
kurs?
Till dess: hall till god a med Var
bostads snabbkurs.

Kunskaperna om stenskivemangeln bor h:"tllasvid Iiv. Har kommer en
snabbkurs, riv ut och satt upp i din tvattstuga.

Tvatten ska vara mangeltorr, det vill
saga nagot fuktig. Sedan galler det att
stracka tyget langs fibrerna. Rune
Johansson och Gerda Stenmark fran
brf Bandhagen visar hur manglingen
sker pa basta satt.
"Den som ar ensam kan anvanda
lakansstrackaren pa vaggen."
"Oftast battre an en daIig karl."

"Ar man tva viker man naturligtvis tillsammans. Ska man vika tre eller fyra
ganger? Det galler att ta kommandot och bestamma sig. Finns det
monogram bar man se till att de~ syns. Stora dukar bar vikas olika for varje
tilWille. Det motverkar veck."
"Nu far vi vara sams och rycker." "Tappar man duken
kan det bli aktenskapliga bekymmer."
Tyget rullas upp
pa mangelrullen
fOljt av
mangelduken av
linne. Detta ar
oftast det svaraste
momentet.
"Kommer det snett gar det inte att
radda, det ar bara att hoppas att det
gar battre nasta tvatt." Flitiga
manglare har egna mangeldukar, men det ska ocksa finnas dukar i
mangelstugan. Fuktiga mangeldukar bar hangas upp sa de inte moglar.

Mangeirullen
Higgs ifnln Umgsidan. Nar sidoskyddet (C) ar
lyft gar inte kopplingsspaken att anvanda,
mangeln kan darmed inte starta. Lagg
mangelrullen mot traklossen (D). Den far inte
rulIa, det ar viktigt atl den ligger exakt mot

bppningen pa duken Higgs mot korriktningen.
Endast en rulle far anvandas pa varje sid a av
mangeln. Fall ner sidoskyddet, starta mangeln
med koppJingsspaken (A)och lossa sedan
spaken (B) . Mangla 2-3 ganger. Mer behovs
inte, det
sliter
bara pa
tyget.

Pa langsidorna ska det sitta en
skyddsskiva av masonit (E). Detta klamskydd finns pa alIa manglar som
levererades efter 1963.
Nar en rulle tas ut maste
samtidigt en ny laggas dit.
Annars kan den 150 kilo
tunga skivan falla ner. "Det
galler att koncentrera sig.
Star man och pratar
samtidigt kan hela ski van
fara i backen. Och den ar
tung att Iyfta ..." Efter en tid
i byraladan kan dukar och
annat fOrlora formen. Det
gar da bra att valsa des sa i
stenskivemangeln. Lagg upp de tygstycken som behover sig en mangling
och kor skivan fram och tillbaka. En gang
racker.
Sakerhetsforeskrifterna bor finnas tillgangliga
i mangelstugan. Fastighetsskotaren bor
regelbundet kontrollera att mangeln gar att
anvanda.

