
         Ventilation i lägenheter                                                         

 

Ventilation 

Du som bostadsrättshavare har ett ansvar att se till att ventilerna i din lägenhet fungerar som de ska. 

Föreningen har mekanisk frånluft vilket innebär, förenklat, att det är stora fläktar i varje hus som suger ut luft. 

Den luft som sugs ut från lägenheterna sugs dels från badrummet och dels från köket/fläkten. I de flesta 

badrum ser det likadant ut medan i köket/fläkten kan de se olika ut beroende på vilken fläkt som är installerad. 

Badrummet 

För att utsuget ska fungera måste stosen rengöras. Stosen är den ”benvita runda saken som låter 

shhhhhhhhhh”.  Åtminstone ska det låta om den. Enklast är att ta en linjal eller flaskborste och röra runt i 

springan mellan ytterkanten och mittkåpan, eventuell smuts frigörs och sugs ut genom fläktsystemet. Justera 

inte mittkåpan då den är inställd för just lägenhetens behov. 

Köket/Fläkten 

I Köket/Fläkten är det två saker som kan/ska rengöras. Först kan det vara själva fläktfiltret som sätts igen av 

fett. Hett vatten och diskmedel räcker gott och väl om man gör det regelbundet. Hett vatten och diskmedel 

räcker även senare men det kräver mer fysiskt skrubbande. Se upp så ni inte förstör filtret. Del två är liknande 

som badrummet. När filtret tagits loss kan det vara så att ser ett rörligt lock (beror på fläktkonstruktionen) som 

kan öppnas/stängas (men det stängs inte helt även om det är stängt). Se till att rengöra om det behövs. 

Om man suger ut luft så måste det komma in luft och det gör det via ventiler under fönstren. Alla fönster har 

inte en ventil men normalt är att ha minst en i varje rum. I våra fastigheter är det normalt att själva hålet är 

direkt under fönsterbrädan, sedan går det en kanal bakom elementet/radiatorn (förutom i 48:an som har 

golvvärme) och sedan kan man genom ett rörligt bleck styra luften antingen direkt längst golvet (sommarläge) 

eller genom elementet/radiatorn. 

Rengöring av filter i luftintag 

Direkt under fönsterbrädan finns en metalllåda, ett litet handtag på varje sida. Dra dessa handtag utåt (från 

metalllådan), vicka försiktigt metallådan ut mot rummet, lirka lite så kan hela lådan tas loss. Innanför finns ett 

filter av plastmaterial. Det filtret kan rengöras med ljummet vatten och tvål. Tvätta noggrant om inte gjort det 

regelbundet tidigare, låt torka. Innan ni sätter tillbaka filtret se till att damma/dammsuga även själva kanalen 

från smuts. Sätt sedan tillbaka filtret. 

 Är filtret trasigt/gammalt kan ett nytt sättas dit. Fredells har liknande även om det inte är exakt samma. Filtret 

ska rensa mot smuts, inte täppa till, vilket innebär att du kan sätta din liknande filter. Du bör dock tänka på att 

inte köpa filter som täpper till mer än nödvändigt.  Täpper man till luftintaget sugs luften in på något annat 

ställe alternativt blir luften dålig i lägenheten och det kan innebära dålig luft (syresättning), fukt med möjlighet 

till mögel  som följd. 

Hur ofta ska rengöring av utsug och insug göras?  

Ta för vana att göra det vid infallandet av sommartid och vintertid. (2 ggr / år).  

Fläkten behöver rengöras mycket oftare från fett!! (om ni steker mycket) 

Tänk på att det är många kubikmeter luft som sugs in genom dessa ventiler varje timme, varje dag. 

Vädring vid stekning 

Tycker du att det osar mycket kan du öppna ett fönster i andra änden av lägenheten då det ökar 

genomströmningen av luft. Öppna inte ett fönster närmare köket då det driver oset i övriga lägenheten. 

Vädring 

Öppna mycket fönster på en gång istället för att ha ett fönster stående på glänt. 


