
Skötselråd
för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, 
varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdnings-
tiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. An-
vänd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.
Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, 

framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.
Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. 
Skölj med vatten och ventilera därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man 
rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.



  
 

  Kontaktlista 
 

 
Kontaktuppgifter kring ditt boende 
 
Riksbyggen 
Felanmälan vardagar, kl. 08.00-16.00  0771-860 860 
fastighetsservice@riksbyggen.se 
Vid felanmälan på vitvaror skall produkt- och serienummer anges. 
 
 
Akutsituation jourtelefon   0771-860 860 
får endast användas vid akuta situationer utanför  
ordinarie kontorstid, samt kvällar och helger.  
Missbruk av journumret debiteras hyresgästen. 
 
 
Fastighetsförvaltning 
Yttre skötsel, städning och reparationer utförs av Riksbyggens 
personal. 
 
 
 
Bostad Västerås  
Uthyrning, uppsägningar                                                       021-17 19 50 
och administrativa frågor  
Telefontider vardagar 10-12 och 14-16 
info@bostadvasteras.se  
 
 
 
Tornet 
Fastighetsförvaltare 070-007 99 89 
Lägenhetsbesiktningar 
Niclas Nordqvist 
niclas.nordqvist@tornet.se 
 
 
Hyresavisering                                                                        040-614 26 80 
Pernilla Göransson 
pernilla.goransson@tornet.se   
 
 

 



 

 

Lägenhetsnummer 

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs 
utsida. Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss. 

 

Postbox/tidningshållare 

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för 
dagstidningar eller för de lägenheterna med loftgång i trapphuset. 

 

Miljörum 

Miljörum hittar ni i portalen mot Öster Mälarstrands Allé, fraktioner finns för 
källsortering av ert avfall. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som 
läggs i respektive kärl i sophuset. 

 

Cykelställ på loftgång/gården 

Det finns cykelställ på loftgångarna samt på innergården där man kan ställa sina 
cyklar. Tänk på att cyklar eller barnvagnar inte får förvaras i trapphusen. Iaktta 
försiktighet vid användning av cykelställ på loftgångarna. 

 



 

 

Bad/Dusch 

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och 
belastar er elförbrukning. 

 

Handdukstork 

Timer med minnesfunktion som minskar energiförbrukningen upp till 75%. Inställbar 
driftstid utifrån vanor och behov. 

Genom att sätta huvudbrytaren i till- läge värmer torken kontinuerligt dygnet runt. 
Värmning pågår ända tills huvudbrytaren sätts i läge från. 

Pax Momento är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja när torken ska 
värma. För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en 
engångstimer samt två repeterbara timers. (Huvudbrytaren måste vara i till- läge.) 

Pax Momento Engångstimern är lämplig att använda vid tillfällig torkning av fuktiga 
textilier. 

x T.ex. efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta 
engångstimern torka handduken. 
 

x Då våra levnadsvanor ofta består av rutiner kan det innebära att vi föredrar 
t.ex. en dusch vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara efter jobbet, på kvällen, 
eller när vi går upp på morgonen. Den som vet att man vanemässigt duschar 
vid samma tidpunkt dagligen kan med fördel utnyttja någon av de två timers 
som är repeterbara. 

Aktivera en repeterbar timer den tidpunkt på dygnet du önskar att torkperioden skall 
starta, efter det så startar elektroniken en 6 timmars torkperiod vid samma tidpunkt 
dygn efter dygn tills du avaktiverar den.  

 

Följ instruktionerna nedan! 



1 (<
1sek)

2 (<
1sek)

Er handdukstork är utrustad m
ed M

om
ento tim

er där ni själv kan välja inkopplingsperioder.

För att m
inim

era torkens energiförbrukning finns m
öjlighet att starta en engångstim

er sam
t två 

repeterbara tim
ers.

Efter träningsrundan m
ed en efterföljande dusch kan m

an enkelt låta engångstim
ern torka handduken.

Eller den som
 rutinm

ässigt alltid duschar på en bestäm
d tidpunkt kan få sin handduk torkad genom

 att 
använda någon av de två tim

ers som
 är repeterbara.

Diodlam
pornas färger anger följande funktion:

     Röd =
 Värm

er                Blå =
 Värm

er ej.               Grön =
 Program

 aktiverat.

För den som
 är i behov av att torken ska värm

a kontinuerligt dygnet runt, behöver endast sätta
huvudbrytaren i till- läge, se fig. 1.
Därm

ed värm
er torken utan avbrott ända tills huvudbrytaren sätts i från- läge.

Sam
tliga diodlam

por indikerar m
ed rött ljus att torken värm

er, se fig. 1.

Handhava
 för Pax M

om
ento.

nde

Fig.1

Huvudbrytare

M
om

ento: Engångstim
er: .(Huvudbrytare m

åste vara till)

För att aktivera torkens engångstim
er krävs endast ett kort tryck på någon av knapparna 1 och 2.

När engångstim
ern har aktiverats kopplas torken in under 6 tim

m
ar varefter torken stoppas autom

atiskt.

Under tiden torken värm
er lyser de yttre diodlam

porna rött och de två m
ittersta diodlam

porna blinkar
m
ed grönt ljus för att visa att engångstim

ern är aktiverad, fig 2 A.
När 6- tim

m
ars perioden är slut lyser sam

tliga diodlam
por blått vilket indikerar att torken inte värm

er, fig 2 B.

För att återstarta torken, tryck ett kort tryck på knapp 1 eller 2 och torken värm
er återigen under 6 tim

m
ar.

(Engångstim
ern kan under pågående värm

eperiod stängas av m
ed ett kort tryck på knapparna 1 eller 2.)

Fig 3 A

M
om

ento: Repeterbar tim
er 1, 1ggr/dygn aktiverad: .(Huvudbrytare m

åste vara till)

Program
m
ering för Repeterbar tim

er 1 m
åste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta. 

Håll in knappen 1 tills andra lysdioden från vänster ger tre snabba gröna blinkningar (ca 3 sek) ,
vilket indikerar att program

m
ering utförts.

När Repeterbar tim
er 1 har aktiverats kopplas torken in under sam

m
a 6 tim

m
ars period dygn efter dygn.

När torken värm
er lyser de yttre och m

ittersta diodlam
porna rött och den andra lysdioden från vänster blinkar m

ed 
grönt ljus för att visa att värm

ning pågår, fig 3 A.
När 6- tim

m
ars perioden är slut lyser de yttre och m

ittersta diodlam
porna blått och den andra lysdioden från 

vänster konstant grönt vilket indikerar att torken inte värm
er, fig 3 B.

Konstant grönt ljus indikerar att program
 Repeterbar tim

er 1 är aktivt m
en för tillfället i viloläge, fig 3 B. 

För att ta bort program
m
eringen, tryck in knappen 1 tills andra lysdioden från vänster slocknar (ca 3 sek) .

Fig 3 B

Fig 2 A
Fig 2 B

Fig 4 A

M
om

ento: Repeterbar tim
er 2, 1ggr/dygn aktiverad: .(Huvudbrytare m

åste vara till)

Program
m
ering för Repeterbar tim

er 2 m
åste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta. 

Håll in knappen 2 tills 5:e lysdioden från vänster ger tre snabba gröna blinkningar (ca 3 sek),
vilket indikerar att program

m
ering utförts.

När Repeterbar tim
er 2 har aktiverats kopplas torken in under sam

m
a 6 tim

m
ars period dygn efter dygn.

När torken värm
er lyser de yttre och m

ittersta diodlam
porna rött och den 5:e lysdioden från vänster blinkar m

ed 
grönt ljus för att visa att värm

ning pågår, fig 4 A.
När 6- tim

m
ars perioden är slut lyser de yttre och m

ittersta diodlam
porna blått och den 5:e lysdioden från 

vänster konstant grönt vilket indikerar att torken inte värm
er, fig 4 B.

Konstant grönt ljus indikerar att program
 Repeterbar tim

er 2 är aktivt m
en för tillfället i viloläge, fig 4 B. 

För att ta bort program
m
eringen, tryck in knappen 2 tills fem

te lysdioden från vänster slocknar (ca 3 sek).

Fig 4 B
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Så här enkelt är det

Bli medlem
Registrera dig på vår hemsida, så 

kommer ett Sunfleet kort och inlogg-
ningsuppgifter hem till dig  

med posten.

Boka
I vilken stad och på vilken poolplats  
vill du plocka upp bilen? Välj datum, 

tid och en bilmodell som passar  
dina behov.

Lås upp
Strax innan avfärd får du ett sms som 
talar om registreringsnumret och vid 

vilken pool du valt att hämta bilen. Lås 
upp genom att hålla ditt Sunfleet-kort 

mot läsaren i framrutan.

Kör! 
Nyckeln ligger i handskfacket. Nu är 
det bara att dra iväg. När boknings-

tiden är slut, parkerar du bara bilen på 
samma ställe som du hämtade den.
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 Som boende i denna fastighet har du fritt medlemskap utan  
anslutningsavgift  i Sunfleets bilpool t o m 2023-07-31.  

 
 
Gör så här för att anmäla dig 

 
1. Gå in på www.sunfleet.com 
2. Klicka på ”Bli medlem”  
3. Fyll i ”Triton 1” som organisationskod. Välj Medlemskap Small. 
4. Fullfölj anmälans alla steg 
5. Efter några dagar får du ett välkomstbrev från Sunfleet på posten,  
 och du kan börja köra. 
6. För aktuell tim/km prislista och bilpoolsinfo se www.sunfleet.com 

 
 

Bilpoolsinfo för dig som bor i  
Kv. Triton 

Har du några frågor?  
 

Kontakta Sunfleet på  
Mail: info@sunfleet.com 

Tel: 031-757 65 00 
 

Välkommen till Sunfleet! 
 

 
Taxiavtal 
 
I samarbete med Cabonline erbjuder vi våra kunder upp till 10% rabatt  
på alla taxiresor ni gör. Ladda ner Cabonline-appen via Appstore eller Google Play Butik 
och ange samma organisationskod som här ovan.  
 
Cabonline är Skandinaviens största taxiorganisation med trygga och väletablerade taxibolag som TaxiKurir,  
Sverigetaxi och Taxi Skåne. med flera. Vi finns bokningsbara på 206 ställen i Sverige och Norge. 
Alla priser är fasta och beräknade på den närmaste vägen och du blir alltid prioriterad i taxikön.  
 
För mer information, besök www.cabonline.se  



 

 

Brandskydd 

Denna text är till för våra hyresgästers säkerhet och följer de lagar som reglerar 
brandskyddet i en fastighet. 

x Det är absolut förbjudet att förvara brandfarligt material eller vätska i 
byggnaderna. 

x Vid fara: ring 112 och meddela vad som hänt, namn och plats för händelsen. 
Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger 
fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112. 

Tänk också på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller förbjudna ämnen i 
garaget, i förrådet eller på andra håll i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar, 
dörrmattor eller annat får finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk och utrymningsproblem. 

Om du har frågor gällande ditt boende eller vad du får eller inte får förvara, är du 
välkommen att kontakta din fastighetsskötare Riksbyggen. 

 

Brandvarnare 

Vid inflytt finns en brandvarnare monterad i lägenheten. Den sitter ofta i hallen och 
skall varna vid rökutveckling i lägenheten. 

Hyresvärden ansvarar för att brandvarnaren fungerar vid inflytt, därefter ansvarar 
hyresgästen för batteribyte och för att brandvarnaren alltid är i drift. När batteriet 
börjar ta slut hörs ett pip från varnaren, då är det dags att byta batteri. Genom att 
trycka på knappen på brandvarnaren kan den funktionsprovas. 



 

 

Montering diskmaskin 

Diskmaskin kan monteras under diskbänk. 

Vatten och el är framdraget under diskbänk. Slang och kabel dras genom de 
förborrade hålen i skåpsbotten och ansluts. 

1. Börja med att ta bort skåpluckan. 
2. Skruva bort ram runt diskbänk. 
3. Lossa gångjärnsfästen och ta bort ”provisoriska” innerväggar i utrymmet för 

diskmaskin. 
4. Återmontera stödskivan i ramen på diskbänksplåten med små vinklar (tänk på 

placering av dessa så de inte kolliderar med montaget av diskmaskinen) 

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp 
vatten vid ett eventuellt läckage. Tänk på att montera denna före maskinen sätts in. 

Montera diskmaskinen enligt fabrikantens anvisningar och återmontera sparksockel. 

Det finns även avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen. Denna skall vara 
avstängd när maskinen inte används. Glöm inte att rensa vattenlåset för avloppet då 
och då. 

Lycka till! 

 

Viktigt 

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i 
efterhand. Kontrollera med ert hemförsäkringsbolag att installation täcks av 
hemförsäkringen. 

Förvara demonterade detaljer i lägenhetsförrådet, var extra försiktig med 
skåpsluckan. Vid avflyttning skall skåpluckan återmonteras av hyresgästen. 

Ring alltid din fastighetsskötare Riksbyggen innan du påbörjar arbetet. 
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Förbrukning och prestanda
–

Kapacitet: 8 kg
–

Energieffektivitetsklass: A
+ (på en skala från A+++ till D

)
–

Årlig konsum
tion i standardprogram

 Eco 50
°

C
: 3300 l vatten / 290 kW

h (baserat på 280 diskom
gångar     

då m
askinen är kopplad till kallvatten)

–
12 standardkuvert

–
Ljudnivå: 50 dB(A) re 1 pW

D
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fort
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korgsystem

–
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oseringsAssistent
–
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öjdjusterbar överkorg

–
Servolås®
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idig lucköppning/
stängning
–

Auto All-in-1: autom
atisk anpassning till diskm

edeltyp
–

Startfördröjning: 3, 6, 9 tim
m

ar

Teknik
–

EcoSilence
D

rive: energisnål och tyst m
otorteknologi

–
Sensorer: M

ängdSensor
–

Avhärdningselektronik
–

Elektronisk saltindikator
–

Elektronisk glansm
edelsindikator

–
Självrengörande filtersystem

 i 3-steg m
ed vågform

at m
icrofilter

–
Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet
–

AquaStop
säkerhetssystem

, m
inim

erar vattenskador i kök
–

Barnsäkerhet: Luckspärr
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Inledning 
Allmänt 
KTC MeView™ är en web-baserad applikation framtagen för att ge hyresvärdar och 
lägenhetsinnehavare en grafisk vy över förbrukningen av t.ex el, vatten och värme. Vilka 
förbrukningar som presenteras beror på vilken typ av mätning som finns i fastigheten.  

Applikationen består av en del riktad till hyresvärd och en del riktad till lägenhetsinnehavare. 
Hyresvärden kan även se de delar som är avsedda för lägenhetsinnehavaren. Denna manual vänder 
sig enbart till lägenhetsinnehavaren. 

När man loggar in på KTC MeView™ första gången som lägenhetsinnehavare öppnas en startguide. 
Detta för att sätta personliga inställningar (e-post och lösenord) samt mata in information för att 
kunna beräkna målförbrukning. Man har även möjlighet att själv ändra sin målförbrukning. 
Startguiden tar endast någon minut att gå igenom. 

 

Förutsättningar 
För att få tillgång till KTC MeView™ krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.  

Plug-in 
KTC MeView™ använder sig av en plug-in som kallas Silverlight. Första gången man ansluter till KTC 
MeView™ kommer Silverlight att installeras om det inte redan är det. 

 

Web-läsare 
KTC MeView™ stödjer följande Web-läsare: 

x Windows 
o Internet Explorer 
o Chrome 
o Firefox 

x Mac-Os 
o Safari 
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Inloggning 
Användaruppgifter 
Följande användaruppgifter krävs: 

• Web-adress till KTC MeView™ 
• Användarnamn 
• Lösenord 

 

Inloggning 
Öppna en web-läsare och navigera till web-adressen som innehåller KTC MeView™. Ange 
användarnamn och lösenord i dialogrutan för inloggning. Klicka på knappen för att logga in. 

När man har angett en e-post adress i MeView går det även att använda den som användarnamn vid 
inloggningen. 

 

Figur 1 Inloggning 

 

Glömt lösenord 
Om man har glömt sitt lösenord går det att få ett nytt, dock måste man ha registrerat sin e-post 
adress om det ska vara möjligt. Om man inte har någon e-post registrerad får man kontakta sin 
hyresvärd som kan ge ut ett nytt lösenord. 

1. Klicka på ”Glömt ditt lösenord?” i inloggningsrutan 
2. En ny ruta kommer upp där du fyller i din e-post adress och klickar på ”Skicka” 
3. Epost skickas till adressen med en länk för att ändra lösenord 
4. Öppna eposten och klicka på länken 
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Figur 2 Nytt lösenord 

5. Skriv in nytt lösenord och bekräfta ditt lösenord 
6. Klicka på ”Ändra lösenord” 
7. Lösenordet är nu ändrat och du kan starta KTC MeView™ genom att klicka på ”Öppna 

MeView” 
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Generella funktioner 
Ändra lösenord 

1. Klicka på ”Lösenord/e-post” i menyn uppe i högra hörnet 

 

Figur 3 Meny uppe i högra hörnet 

2. Fyll i nytt lösenord och för att säkerställa att du fyllt i rätt skriv i samma lösenord i Bekräfta 
nytt lösenord. 

 

Figur 4 Ändra lösenord 

3. Klicka på knappen för att ändra lösenord 
4. Klicka på knappen för att avbryta för att stänga fönstret 
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Lägga till/ändra e-post 
1. Klicka på ”Lösenord/e-post” i menyn uppe i högra hörnet 

 

Figur 5 Meny uppe i högra hörnet 

2. Fyll i din e-post adress 

 

Figur 6 E-post adress 

3. Klicka på knappen för att spara 
4. Klicka på knappen för att avbryta för att stänga fönstret 

Du kan nu även logga in genom att använda din e-post adress. 
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Ändra språk 
1. Klicka på ”Språk” i menyn uppe i högra hörnet  

 

Figur 7 Meny uppe i högra hörnet 
 

2. Väl det språk du vill ändra till 

 

Figur 8 Ändra språk 
 

3. Du blir nu utloggad och måste logga in igen för att ändringen ska slå igenom. 
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Mina mål 
I Mina mål kan man ändra de målförbrukningar man sätter i Startguiden och som sedan används i 
Summering. 

1. Klicka på ”Mina mål” i menyn uppe i högra hörnet  

 

Figur 9 Meny uppe i högra hörnet 
 

2. Du kan nu se den genomsnittliga förbrukningen som är beräknat på antal rum och antal 
personer i hushållet. 

3. Ändra ditt eget målvärde genom att ändra värdet i fältet. 
4. Klicka på Spara när du är klar 

 

 
Figur 10 Mina mål 
 

5. Din målförbrukning är nu ändrad och grafen med förbrukningen uppdateras. 
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Startguide 
Startguiden öppnas automatiskt första gången du loggar in på MeView™. Du kan i efterhand öppna 
guiden genom att klicka på ”Startguide” i menyn uppe i högra hörnet  

 

Figur 11 Meny uppe i högra hörnet 
 

1. Först kommer en välkomstsida. Klicka på Nästa när du läst klart. 

 

Figur 12 Startguide, Välkomstsida 
 

2. Fyll i din e-post adress och om du vill byta lösenord kan du göra det här. Denna information 
är frivillig och kan sedan ändras genom ”lösenord/e-post” i menyn uppe i högra hörnet. 
Klicka på Nästa. 
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Figur 13 Startguide, Användarinformation 

 

3. Fyll i antal rum och antal personer som bor i lägenheten. Denna information är sedan till 
underlag för den medelförbrukning som räknas ut av KTC MeView™. Klicka på Nästa. 

 

Figur 14 Startguide, Lägenhetsinformation 

 

 



Användarmanual KTC MeView™ Lägenhetsinnehavare 

 
Revision 2.0 

 

Sida 13 

4. Den genomsnittliga målförbrukningen räknas nu ut och visas. Ett förslag på målförbrukning 
visas också. Det går att ändra målförbrukningen genom att skriva in ett nytt värde i fälten. 
Klicka på Nästa. 

 

Figur 15 Startguide, Målförbrukning 

 

5. En sammanfattning av vad som skrivits in visas. Klicka på Slutför för att spara dina 
inställningar eller använd bakåt-knappen för att ändra. 

 

Figur 16 Startguide, Sammanfattning 
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Logga ut 
1. Klicka på ”Logga ut” för att logga ut från MeView™ 

 

Figur 17 Meny uppe i högra hörnet 

 

Förbrukningar 
Summering 
1. Summeringssidan visar en sammanställning över den förbrukning som skett under den valda 
perioden. Bakgrundsfärgen i kombination med ikon och text anger hur väl förbrukningsmålen har 
uppfyllts. Stapeldiagrammet anger förbrukningen angiven i procent av målet.  

 

Figur 18 Summering av förbrukning i lägenhet 

 

2. I rutan nere till vänster i bilden visas senaste mätaravläsning. 

3. I rutan nere till höger i bilden visas en listvy med förbrukningar. Pilarna till höger om respektive 
förbrukning visar om förbrukningen ökat eller minskat i förhållande till föregående period.  
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Ändra tidsintervall 
Det finns två sätt att ändra tidintervall: 

1. Ta hjälp av höger eller vänster pil 

2. Klicka på kalendern och välj ett alternativ 

  

Figur 19 Tidsintervall 

 

 

Förbrukningstyp 
För respektive typ av förbrukning finns en detaljvy. Tidsintervall väljs på samma sätt som för 
summeringsvyn. Stapeldiagrammet visar förbrukning under valt tidsintervall. Axlarna på diagrammet 
skalas automatiskt. 

 

Figur 20 Förbrukningstyp 
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Revisionshistorik 
 

Revision Datum Ändring 
1.0 2012-09-13 Första revision av användarmanual för KTC MeView™ 1.0 
2.0 2012-10-25 Ändringar för att stödja KTC MeView™ 1.1 (t.ex hantering av glömt 

lösenord) 
 



 

 

Elcentral i lägenheten 

Lägenheten är säkrad med automatsäkringar och en jordfelsbrytare är monterad i 
elskåpet som finns i bostaden. Kontrollera att alla säkringar är i driftläge. 

Om jordfelsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta 
en felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag. 

Ifall jordfelsbrytaren löser ut omedelbart trots återställning skall följande göras för att 
hitta den felaktiga apparaten. 

1. Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge). 
2. Återställ jordfelsbrytaren. 
3. Slå sedan till automatsäkringarna på driftläge en efter en. Du ser nu vilken 

automatsäkring som löser ut jordfelsbrytaren och kan därmed lokalisera det 
eluttag och den apparat som orsakat att jordfelsbrytaren löser ut. 

 

Elavtal 

Varje hyresgäst skall själv teckna el-abonnemang för elförbrukningen i lägenheten. 
Ta kontakt med Mälarenergi på tel. 021-39 50 00 för att teckna ett abonnemang. Ni 
är välkomna att kontakta Bostad Västerås vid frågor. 

 

Elmätning 

I IT-skåpet återfinns den utrustning som används för att digitalt kontrollera hushållets 
medieförbrukning. Bl.a. mäts förbrukningen av varmvatten samt el via utrustningen. 

Utrusningen återfinns i skåpet och vi ber er att tänka på att inte koppla loss denna 
utrustning. 

 

Centraler 

Centralen består av automatsäkringar och en jordfelsbrytare. En automatsäkring 
behövs sällan bytas ut. Utan om säkringen löser ut så behöver man bara pressa 
vippan uppåt till tillslaget läge igen. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt. 

Säkringarna är numrerade för att Ni enkelt ska kunna läsa av gruppschemat som 
finns i bredvid eller i luckan på centralen. Alltså om det står nummer 1 på säkringen 
så tittar Ni på gruppschemat vilka apparater som nummer 1 styr. Vid strömavbrott  



 

 

 

kontrollera att samtliga säkringar är tillslagna (att vippan står uppåt). Kontrollera även 
att jordfelsbrytare är tillslagen (vippan ska stå uppåt). Skulle det vara så att någon 
säkring är frånslagen, tryck då upp vippan till tillslaget läge. Om vippan inte vill 
stanna i detta läge, koppla då bort alla apparater som ligger under denna grupp. Det 
är då fel på någon utav era stickproppsanslutna apparater eller så ligger felet i den 
fasta installationen. Om felet är i den fasta installationen så ska ni kontakta 
felanmälan. 

 

Jordfelsbrytare 

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om 
jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens 
anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara 
vid övergång till sommar- resp. vintertid. 

 

Felsökning 

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas: 

1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en 
tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder 
igen några gånger bör hjälp sökas hos felanmälan. 
 

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå 
ifrån samtliga automatsäkringar i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. 
Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu 
lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren 
löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. 
Kontakta då felanmälan. 
 

3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur 
alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna 
belysningsarmaturer som tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om 
den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast 
ansluten apparat. Då ska ni ringa felanmäla. Om jordfelsbrytaren förblir 
inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. 
Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en 
fackkunnig person undersöka och reparera apparaten. 



 

 

Bredband/Telia 

Du har tv-paket ”Lagom” via bredbandet som ingår i ditt boende. Du kan när som 
helst byta tv-paket eller lägga till bredband. Beställer du bredband kan du även lägga 
till telefoni. 

 

Aktivera dina tjänster 

För beställning av dina tjänster, följ anvisningarna nedan. På sidan visas de tjänster 
som ingår i ditt kollektiva avtal. Här kan du också välja till utöver det som ingår.  

x Gå in på telia.se/aktivera 
x Fyll i din adress  

Efter aktivering av din tjänst/tjänster som ingår i ditt boende har du möjlighet att 
ändra till ett annat tv-paket/hastighet genom att logga in på Mitt Telia. 

 

Hitta koder på Mitt Telia 

Har du tv-paket hos oss finner du de koder (identifikations-kod och kontrollkod) du 
behöver för att aktivera din tv-tjänst. Här aktiverar du också streaming med Play+ så 
att du kan titta på ditt tv-paket på alla dina skärmar.  

Det är även här du uppgraderar till ett annat tv-paket/hastighet än det som redan 
ingår i ditt boende. Logga in med BankID eller skapa ett konto på telia.se/mitt-telia 

 

Koppla in din utrustning 

På telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din  Utrustning. 
Utrustning finns i din bostad. Är något trasigt så kontaktar du oss på 90 200. 

Efter aktivering och din utrustning är på plats kan du börja surfa eller se på tv. Vi 
hjälper dig hela vägen till din bästa wifi-upplevelse i hemmet. 

Du kan läsa de vanligaste frågorna och svaren på telia.se/wifiguiden. 



Informationsblad vid kollektiv anslut-
ning. Gäller fr.o.m. 2016-10-01

För beställning av dina tjänster, följ anvisningarna nedan. 
På sidan visas de tjänster som ingår i ditt kollektiva avtal. Här kan du också 
välja till utöver det som ingår. 

1. Gå in på telia.se/aktivera
2. Fyll i din adress 
Efter aktivering av din tjänst/tjänster som ingår i ditt boende har du möjlighet 
att ändra till ett annat tv-paket/hastighet genom att logga in på Mitt Telia.

GRATTIS!

•	 För att undvika onödiga fakturor kontaktar du oss på 90 200 
så	hjälper	vi	dig	att	flytta	med	eller	avsluta	dina	tjänster

•	 Lämna kvar tv-box och router, de tillhör bostaden

Bra	att	tänka	på	innan	du	flyttar

Du har tv-paket Lagom via bredbandet som ingår i ditt boende. Du kan när som helst byta tv-paket eller 
lägga till bredband. Beställer du bredband kan du även lägga till telefoni.
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1. AKTIVERA DINA TJÄNSTER 

3. KOPPLA IN DIN UTRUSTNING 

DETTA INGÅR I DITT BOENDE

TILLÄGG

Mitt Telia är din personliga sida. Här ser du hela ditt engage-
mang hos oss. Du kan t ex. se dina fakturor och bekräftelser, 
hitta de koder som behövs för att aktivera och komma igång 
med dina tjänster och ändra dina abonnemang och tjänster. 

Logga in på telia.se/mitt-telia med BankID eller genom att 
skapa ett konto.

Mitt Telia

2. HITTA KODER PÅ MITT TELIA 

Med tv från Telia kan du
•	 Enkelt byta och lägga till tv-paket
•	 Streama ditt tv-utbud i vår app Play+
•	 Hyra	och	streama	filmer	i	Sveriges	största	filmbutik

Titta på tv när och var du vill med Play+
•	 Streama säsonger av dina favoritserier, den bästa sporten och de 
	 senaste	filmerna	
•	 Se dem på din dator, mobil eller surfplatta 
•	 Hemma, i bilen eller i sommarstugan 

Appen Play+ gör det enkelt och roligt att titta på tv!

*Gå till telia.se/tvpaket för aktuella kanaler och Playtjänster som ingår i 
respektive tv-paket.

Med	Play+	kan	du	streama	och	se	ditt	tv-utbud	på	fler	skärmar.	
Se telia.se/playplus för mer info.

NEJ LAGOM* 
Bredband

JA 
Tv Play+ Telefoni

NEJ 

DINA
TJÄNSTER
SOM INGÅR

•	 På telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din 
 utrustning
•	 Utrustning	finns	antingen	i	din	bostad,	via	din	fastighetsägare	eller	hem- 
 skickad vid aktivering. Är något trasigt så kontaktar du oss på 90 200.
•	 Efter aktivering och din utrustning är på plats kan du börja surfa eller se  
 på tv 

Vi	hjälper	dig	hela	vägen	till	din	bästa	wifi-upplevelse	i	hemmet.	Du	kan		
läsa de vanligaste frågorna och svaren på telia.se/wifiguiden.

Har	du	tv-paket	hos	oss	finner	du	de	koder	(identifikations-kod	och	
kontrollkod) du behöver för att aktivera din tv-tjänst. Här aktiverar du också 
streaming med Play+ så att du kan titta på ditt tv-paket på alla dina skärmar. 
Det är även här du uppgraderar till ett annat tv-paket/hastighet än det som 
redan ingår i ditt boende.

Logga in med BankID eller skapa ett konto på telia.se/mitt-telia.



 

 

Låssystem 

Nyckeln till er lägenhet går även till entrédörren samt de gemensamma utrymmena 
såsom miljörum och cykel- och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflytt kvitterat ut tre 
nycklar till er lägenhet. 

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via Riksbyggen, se kontaktlista, ni kan få 
nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till Riksbyggen samt 
Bostad Västerås. 

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även 
om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte 
som debiteras hyresgästen. 

 



Kv. Triton.  
Färgsättning enligt rumsbeskrivning. 
 

P 6.1 Material – Produktlista projekt. Godkänd från: 2016-11-30. Godkänd av Michael Stenberg. 
 

Material – Produktlista i projekt (KL= finns på kemikalilistan) X= detta projekt 

Produkt KL Projektets produkter Fabrikat                               Kulör 

Spackelprodukter     

Skivspackel  ☒ Alcro  

Sprutspackel  ☒ Alcro  

Ardex lagningsbruk  ☐ Alcro  

Ardumur  ☒   

Kombispackel  ☐ Alcro  

Multispackel  ☐   

Lätt Hand  ☒ Alcro  

Lätt Grov  ☒ Alcro  

Lätt Fin  ☐ Alcro  

Lätt Våt  ☒ Alcro  

Snickerispackel  ☐ Alcro  

Tak och väggfärger     

Milltex Allgrund  ☒ Alcro  

Milltex 2 RF  ☐ Alcro  

Milltex 5  ☐ Alcro  

Milltex 7/ Väggar  ☒ Alcro S 0500-N 

Milltex 20  ☒ Alcro  

B-Milltex (enklare utrymmen)  ☐ Alcro  

Pashmina  ☐ Alcro  

Våtrumsfärger     

Tät grundfärg   ☒ Alcro  

Tät färdigfärg  ☐ Alcro  

Tålig tak o väggfärg/Badrumstak  ☒ Alcro S 0500-N 

Utvändiga produkter     

Impregnerande grundolja  ☐ Alcro  

Bestå grund och färdigfärg X ☐ Alcro  



Kv. Triton.  
Färgsättning enligt rumsbeskrivning. 
 

P 6.1 Material – Produktlista projekt. Godkänd från: 2016-11-30. Godkänd av Michael Stenberg. 
 

Silikatfärg X ☐ Alcro  

Produkt KL Projektets produkter Fabrikat  Kulör 

Komplett grund och färdigfärg 
metall 

X ☐ Alcro  

Plåtfasadfärg Täckfärg metall  ☐ Alcro  

Roststopp X ☐ Alcro  

Snickerier     

Servalac aqua  ☒ Alcro Hissdörrar  
Räcken 

V-Mill grund och färdigfärg  ☐ Alcro  

Specialprodukter     

Brennicks brandskyddsfärg X ☐ Alcro  

Sigma isolerfärg  ☐ Sigma Coatings  

Isolerspray X ☐   

Tapetlim Hernia non wowen  ☐ Alcro  

Vävlim Hernia PVP variant  ☐ Alcro  

Modern oljefärg  ☐ Alcro  

Alifatnafta X ☐   

Delfin Målartvätt X ☐   

Microplast (dammbindning)  ☐ Alcro  

Hörnremsor, pappremsor  ☒ Alcro  

Skarvremsa självhäftande  ☐   

Dala tape-skarvremsa  ☐   

Kvistlack X ☐ Alcro  

Isolera RF X ☐ Alcro  

Spärra X ☐ Alcro  

Panelgund 10  ☐ Alcro  

Elementfärg V  ☐ Alcro  

Fönsterfärg Genuin X ☐ Alcro  

Bestå Fönsterfärg X ☐ Alcro  

Klar Trälack  ☐ Alcro  



 
 

 
                Plattsättning 
                Golvläggning 

 
 Drift- och skötselanvisningar 
 
  Triton Lgh. 

Material : standard Leverantör Rum: 
Kakel: 
Vit blank 20x30 Forma  
Vit blank 10x30 Vide 

Golvabia 
0371-588200 

 
Badrum 
Kök 

Klinker: 
Svart 10x10 Concept 
Svart 20x20 Concept 

Golvabia 
0371-588200 

 
Badrum 
Hall 

Parkett: 
Pur Ek Nature tre stav matt 7869017 

Tarkett 
0771-251900 

 
Golv lgh. 

Fix och fog: 
Fix ardex X 77 
Silikon SN ardex 
Tätskikt: Ardex tricom/P2D 
 
 
FB 200 klinkerfog  mellangrå 
Mapei 111 kakelfog 
 
 

Ardex 
08 55631560 
 
 
 
CC Höganäs 
077-4473500 
 

 

   

   

   

 


