
Info avloppsledningar

Viktigt för både avloppsledningar i den egna fastigheten och för stadens avloppssystem.

Matolja och fett från stekpannor och kastruller torkas ur med hushållspapper och läggs i soppåsen. Frityrolja som 
använts klart hälls i flaska eller dunk och återlämnas till miljöstationen eller återvinningscentralen. Förslut 
förpackningen och märk vad innehållet är innan du lämnar.

Få bort stopp i diskhon med bikarbonat och ättika:
1. Töm ut vattnet, som står i diskbänkens vask, med en skopa. Då kommer du lättare åt att arbeta. 
2. Häll i bikarbonaten tillsammans med salt, i avloppet. 
3. Häll på ättika och se hur det börjar bubbla och fräsa. Det är dock bara ofarligt koldioxid. Låt det verka en stund. 
4. Häll på kokande vatten. Det kommer att bubbla ytterligare. 
5. Nu ska avloppet vara rensat. Gör den inte det ska du testa en vaskrensare av gummi. 
6. Tejpa igen översvämningshålet i diskhon och tryck fast vaskrensaren över avloppshålet. 
7. Fyll sedan diskhon till hälften med vatten och pumpa upp och ner för att försöka få proppen att lossna av sugkraften. 

Lös stopp i diskhon med diskmedel:

1. Häll på rejält med diskmedel, minst 1 deciliter, i vasken och låt verka någon minut. 
2. Spola på med hett vatten i ett par minuter. 
3. Tejpa igen översvämningshålet i diskhon och tryck fast vaskrensaren över avloppshålet. 
4. Fyll sedan diskhon till hälften med vatten och pumpa upp och ner för att försöka få Proppen att lossna av sugkraften 

Stopp i badkaret eller duschen

1. Ta på dig gummihandskar och lyft bort silen med exempelvis en skruvmejsel. Resa bort hår och annat som samlats i 
golvbrunnen. 
2. Skruva sedan bort vattenlåsinsatsen. Det brukar finnas ett handtag likt en hink som du kan vrida på. Rensa insatsen och 
kanterna kring avloppet. 

Fixa stopp i handfatet
Liksom ett stopp i diskhon kan ättika och bikarbonat eller diskmedel och hett vatten lösa stopp i handfatet. Läs mer om det här 
ovan. 
Du kan också behöva rensa vattenlåset. Skruva loss behållaren under handfatsröret och töm ut vattnet i en hink. En gammal 
tandborste funkar bra för att få bort gamla hårrester och smuts i röret. 


