
Nytt er, nya tag! Kanske kanner du ny lust att antligen gora nagot at den dar
droppande kranen, slamrande dorren ellerirriterande repan ibordet? Hir
bluder vi pi en rei:il itgirdslista mot husets svaga punkter!
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Spikaocl

DetfinnsiusentalsVperav
splkaroch skrLrvarforolika
andam6l, men du klarardig
med nSgra stycken.
I De n/ll vanligaste spikama
ar ralflad kidspik och
dl|ckerl Tradspiken har p att
huvudochanvandsmest
utomhus. Dyckerten har ett
smaltkoniskthuvudsom
man kan sla ner itraltan och
spackla och rnSla overs6att
den inte syns. Den passar dar-
for bastior inredningssnickeri.
En typ mellan spikoch skruv
ar kamspik. Trtskruv med
meisebpar har i skruvdra-
gamas tid ftft Ae vika f6r
sjdlvborrande skruv rned
kryssper. Den har konisK
huvud och kan ocksa spacklas
och malas over,
2. Skruvdragaren har utblt-
bara mejselbits som passar

till manga olika skruvskallar
3. Det ar svart att fa skruvar att
fasta i spansklvor. Nera Jrtter-
kanten kan du borra ett hal
och limma in en triilapp som
ger bra skruvfgsb,
4. En skruv som mehb
6\€rflera genger er svar att
skru\ra bort, Satt skruvmejs-
len p6 kant iskruvsparet och
knackapAmejseln medham
rnare for ati rensa bort fargen
titlsskruvmejse n farfaste i

Bona
5. Spiralbor med sttrspets
ianden. Den finns ocksa utan
spetsochanvandsdalor
haltagning i metall och andra
maierial.Til sten och betong
harborren hardmetallskar i

6. Cefitrumtlorr anv;nds f0r
hal i t ra uppt i l l3Tmm.

Z Fdrsankningsborranvands
narman skaf6rsankaskruv-
SKalat

[rt6\,er de6sa Iinns speci-
albon'ar16r kakel, glas oct
plAtsamtf orextra djupaoch
extrabredahal.
& Borrklo6s er bta att ha
som underlagfdr att lnte traet
ska f lisa !r pe baksidan. Ska
du borra stora h61ar det bast
att spanna fast arbetssvcket
f0r annars kan det fastna I bor-
ren ocrr svanga med runt.
9. Detfinnsrskattinteborren
f6rgrepp pa kakel och rneta
utan vandrar ivag over ltan.
Ou kan li€ra bonen vid
starten med en bittejp p,
kaklet. Ska du bona metall
anvarderdu en spikdrivare
rned hardad spets (kornare)
sorn geren punKlmarKeTtng.

t rthndDoltorh€smaoatEnav
IdlOvtst,Norsiedb

Fliickarpityg-
soffan-hurfilr
jagbortdem?
Om man irte har avtagbart
tyg som kan Emnas pe
kemtviitt se kan man fOrsOka
med Van shOx AciionSoffa
&l,lattasomfrnnsatt kopa pa

Roctfliickari
badkaret-kan
degibort?
Stryk pa saften av l6k och
saltoch atsitta lemt mmar
Gnrd darefter rent. Rostl Ackar
pl rneia ,som koksredskap
ellerverktyg, g:roft a attf :
bort med hjalp av Coca-Cola..-*+

hu!t2ol2srYw.tiililla.* t7
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Oftastoppi
avloppet-vad
kanjaggiira?
Har och tv: bitar brukar til s ul
bidaenproppibadrunrmets
av opp. l koket kan potat sskal
och annata\,.ial korka gen.
Troligen maste du skruva
isgrvatt€nlSset (koppen
under handfalevslasken)
fdr att p6 sA satt fa bort
proppen som bildats' En
sugproppKanvaraenannan
losn ng pdd tt prob em.Tryck
Tast sugproppen mot brunnen
ochdrai  bakaupprepade
ganger Entredle metod ar att
anvAnda efr rensband eller en
b tavennaltr:dsorn du boler
enkrokpa angst ned. Rens
bandet (som f inns att kdpa
pA biand annat byggvaruhus)
eller naitreden k0rs ned
avloppet for ati fa ossprop-
pen. Deif nnsocksA kerniska
meloder som proppi0snings
medel. Undvik dock kaustik-
soda som kan skada rairen.
Ett k assiskt husrnorsUpsar
att halla p: heiivaiten blandat
med b karbonat

Se hur du rcnsa! avlopDet
pl ver webb-tv

www.vuvilla.se/
TV
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Slipagolvet-
hur svflrtiir
det?
Hur lAng tid det tar beror
forstes pA rummets storlek
och hur noggrann du er, men
man brukar Hkna med att
hinna 2O-3O le"adratmeter
p€rdag. Forsiska olamnhe
terna j golvet bort och sedan
ska man s pamed m nsttre
grovlekar pA slippapperet,
p usattmananvanderen
kantslipiorde j,tor man inte
nar med den stora s lpen.
Vikt gast arait he atiden rora
masknen Jarnntaktframat.
annars blir dei en grop i par
ketten ellerlurugolvei. Golv-
slipen finns att hyra pA bygg-
varuhus f r6n 250 kronorper
dygn och uppat. Fiirutom
golvslipen behdver du hyra
en kantslip och slippapper
Du kan lasa meromatislipa
go vpaGo vbranschens hem
s da: wwwgolvbranschen.
se/rad-riktlinjer,/tragolv/
slipnine och'ytbehandling
Organ sationen representerar
go vlaggare, :ierf Orsaljare och

Missftiryningi
tmletten-gflr
denattfflhrt?
Koka uppvitvinsvinager
med en matsked bikarbo-
nat Hall toaletten. Latsta
overnatten och borsta rent
nasta morgon. Attiksyra
(24 procent g)elleren klor
tablettf 0r simbassangerar
andra 0sningar

Silvertesticken
harbltvit
sv-arta?
Koka upp negra liter vatten
me.l tvi teskedar salt och
tre matskedar bikarbonat.
Let silverbesiicken ligga en
st!nd innan du tarupp dera

I(akel och fogar ir smutsiga
hur f trjag ilem rena igen-t

Detfinnsserskilda
fogrengdringsmedel pa
b)Egyaruhusen och ho6
f aEtEndlarna. Exempelvis
saljerwebbutikenfarg€ttan.
nu HG iogrengdring 0.5 liter
l0rl0TkronolWS&Bad
rumspec alisten saljer Super
C eaner Kakel & Fogrengor ng
i lliters sprayflaska iOr 232
kronor Detblirende gnug-
gande, men gar ati fe snyggt.
Ju smuistgare fogar, dedo
iobbigare blir detf6rs$s
a le dem frascha igen. Ett
husmorsknep arait doppa
en bomullstopsellerentand-
borste i vitvinsvlnage. Hett
vatten, klorin och rotborste
ar ett annat knep. Kakel ar
lattare attfS rent. Det finns
olikamede somft ansprayar

Kiirvande
lAdor-hurblir
desmidiga?
Tval eller stearin f ungerar bra
som smorjrnede :

D0rrenhar"sattsigloch
girinteatt
stlinga?
Lyft av diirren och sett pA
nAgra extra kopparringar
pl gingidrnen se riktar du
upp ditrren. Om det nte ar
t rack gtkandLrtvingass pa
nerdende som karvarmot
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ellerblandar sjalv. F 0ggers
A rengoringsmedel F uren 32
(55 kronorfOrl liter) lampar
sig bra for kake . Ett husmor
stips {r annars att blanda
hett vatten med bikarbonat
En panelborste, rotborste eller
svamP brukarvara bra att
gnugga rned.

HardullerllDs?Dela med
dlg av dem I vlrl Forum!

Foj diskussjonen pa
wrflw,viivilla.se/

lorum/
SOL'srnutslga

l(akellogar"

Ioqiagbltatin
dimmersjiilv?
Nej, det maste utfiiras av
en p€rson mecl beh6righet,
allts3enutb ldad e ektr ker

Dragffinytter-
diirren-hur
ftirsvinnerdet?
Det finns menga otika tat-
ningslister att kdpa om du
vill e*a springor kring)fter-
datrr, alFanddr eller fiinster.
Tankbarap6attomduharett
hus med sja vdragssystem
kan du l0rs:irnra lLftvaxl ngen
och skapa pf oblem med f ukt
ochda[g uft  ornduiatarala
springor
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Hurputsarjag
upp rostfria

Gnisslande
g$ngilirn-vad

diskbiinken? tystardem?

lrnma rne an lOnsterrutorna
b€roroftastpSforda gventi

Hwdiimpar
jagensmf,l-
landed0n?
Omend6rrsmallernar
man stdnger den behiivs en
dampningmellan karmfal-
sen och ddrrbladet. Ensialv
haftandelist Oser orob emet.

urhndlok
16rhemma-

r€Iqvisl

Sotpriviigen-
gflrdetbort?
Har sotet bildats pi en
tapet som inte irl \Etten
se kan det vara svart, men
annars sA brukar f lytande,
koncentrerad GallivAl (1 nns
att kopa Lfarghandeloch paen
del stormarknader) direkt p,
tapeten/vaggen g0ra s!sen
L:t verka i ungefar i ominuter
innan du f orsiktigt gnlder med
f uklad trasa eller svamp

Golvknarnet
-kanjaggOra
n:fgOtitdet?
ngaenkla osningartyvarr
Orsaken till att golvet knar-
rar ar ofta att en e lerflera
golvreglar harslunk t eller
spruck t.Ska man vara helt
seker pe att fE bort knarret
s5 meste man bryta upp
golvet och liigga om det fr5n
b6ian. Forfatiaren Nina Yun-
kers husmorstips ar att stro
talk. Ma zena eller polatrsmi0
rsprngorna.

Detf nnsf0rmod|gen ka
mlnga huskurer som rostf r a
d skbankar Ett tips er att
blanda en pese bikarbonat
med nagra teskedar vineger
till en kramaktig konsisiens.
Sedangniderman ndiskban
ken skdl€ravmedvattenoch
polerarmedtdn ngspapper.
Pavissatyperavm0bepol ish
stAr att man kan anvanda
avenl diskbankar.StalL-rll
eller svrnto kan ocksA f ungera
orn man bloter tussen (e ler
drskbanken) reja I saattman

Immamellan
ftinstren-hur
ffirjagbtrtden?
Ta tdrst reda pe orsaken till
imman. lmma pe insidan av
fitnstren beror ofta pe 16r
hdg luftfuRighet inomhus,
Srrskiltvan gtardeti badrum
och kOk.dardet kan behOvas
vent ermedmekaniskfr:n uft
lor att sanka luf tf ukugheten.

Harmand6rrarsomgar
att lyfta av sa er Estett att
rekommendera. Vagnf ett.
kuiiagerfett eller vaselin
fungerarockse. P: nyare dor-
ratdarman '4ter av dorren
genon altlossaen sparr
inf astningen. Ar det svarare att
komma at. Daar asoljabattre
Tankdepaatibaraia nagra
dropparseatt nteolan rinner
nedochbi ldarfu af ackarp:
gover.
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Hurlaearjag
etthilihelfiick-
ningsmattan?
Har det bliv tett brannmarke
e lerettlitethal en heltack-
ningsmaitabehoverdu nte

l. Stansa ut det skadade
omradet med en halpipa och
stansa ur en likadan cirkel ur
en reservbit. Norrnalt lamnar
mattlaggaren kvar teexira

z Stryk pa lim och tr]rck fast
lagningsbit€n. Rlgga u pp
yian sl att skarven nte syns

urrhndDok16r

avL€iravist

latior mellan b:garna. Detkan
behovas hlalp aven fackman
foratt rattaiill. men eit av for
fattaren N naYunkerstipsar
attk ippat i  enbf vt t tygoch
lagga rnellan f 0nstren. Lagg
sedanratris pa tyget och sa
en bitv ttiygOver Rlskornen
ha r samma effekt sorn i ett
saltkar: de suger;t sigfukien

Tlps!
Arflacken stom k?ndu

sora enmal av kanonsele{
misonitsmdu dvinder

somsr6d f6r anskinumed
mattlalivbadei mattan

I ochlL4ninCsbit4

P
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Kranarna
drnppar-hur
fixarjagdet?
Det finns m:nga olika sor-
ters blandare, sa det er svart
att ge nagra g€nerelh red.
Hardukvarprod!ktb aden sa
brukar det vara f 0rh:llandevis
enkeltait b)4a packningar
ellerkomp ett nsatse er
patrcn. som det ofta handlar
om p, nyare kranar.Om du
ntevet viiken modell du har
pablandaren kand! taen bild
med d ndigitalkamera/mob -
telefonochakat narmaste
WS firma.Daf:rdusrkert
hja patt hitta ratt reservdelar
Gagarna npa kranti verkaren
F[/ Mattssons sa]t wwwkran
skolan.s€foratt aradrgmer

Blom-flugor-
hurblirjagav
meddem?
Stro sand overst i blomkr!kan
ochsta ett l tet faimeden
b andn ngavappe cidervina-
ger och ndgra droppardrsk
mede en b tfran blommorna
Flugoma lockas dit och

Detstinker
frinvasken
-vadskajag
g0ra?
Hell i bikarbonat eller koka
upp tve deciliter vineger och
hall ner ivasken. L:t st: i en
kvart nnan duspo arvatten.

i&udi 2ol2 $${xiir.llh* re
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Den hartypen av varmeele-
ment nar varmvaten som
varnekal a. lbland kom mer
detin luft i systemet och detta
lzrggers g overde enave e
rn€ntet och h ndrarvarmvatt
netfr:n attkonnmaln.

Det ska finnas en luft-
ningsventil upptill i elemen-
tets ena ende och det finns
en luttningsnyckel som

Fl:  let t  kar l  nt i l lochvr dom
nyckeln tiils det pyser av lLrf i
ochvattenbubbor Nardei
kommer Lrt vatten :r elemen-
ieiryllt Vrld orn nycke noch
stangvent en.P6modernare
e ement llnns termostatvent
sa att man kansia la nvar
men rolika rumv avaitenflo

Hurluftasett Itiib:inkskivan
kalltelement? ikOketiirtull

avfliickar?
Banksk vor i kok !tsatis f0r
mycket s tage Oftaarvifor
d3[gapaattunderh: ]adem
En bankskivartraborbehand
as medoLlatre fen-r ganger
per :r On b:nkskivan :irf ull
avf lickar och har16rlorat
sin gamla lyster kan man
sUpanerden meden mjuk
slipkloss (extra fi n) och
darefter behandla den med
olja igen. Uppt sexgang€r
kanbehOvasf0ratt faenbra.
skyddande yta.Vrlken olja
man skaanvanda berorpj
traslag. tycke och smak: K ne'
siskAaoiia.vax ka pressad
lino la och matoliaArn:gra av
alternatven

Hurlagarjag
hfligipsviigg?

,[*ro*
Tlps!

D€t bruIar bli luft
urHand- i€lementenr:irdet

he|Mafr.a- il€mp€lratum

Hardu dtabygglrlBor?
ft dgav{tsnlckale Anders!

wwryriiviua,se/
experter/Bygg-

-Renovera

Triibordet-
hurfixarjag
reporna i det?
Om repan inte ar alltf6r stor
kan manfyllaig€nden med
plastiskt tra : en nyans som
passar med treslaget. Nar
massan hartorkat slipar man
feddenmed elti nlsand-
papper iraetslangdr ktning.
Darelierm: arelerbetsar
manytan sammaryanssom
resten av bordet Strykiunt
ochfleragangef

FOratt slppa byta uthe ag ps
sklvans: ardetbasiaafrskara
eiiirangelfornrathA gips-
sklvan med basen ned:toch
spetsen uppat Skarsedantill
en ka siorpassbit rg ps. Fasa
sedan med en rasp kanterna
pabadehSlel vaggen och tre
kantensomduskafasta D:
blirdet attattsedaniastaden
nyagipsbiten med lim. Efier-
somdetarsvartatt femil-
meterpassn ng far dL-r rakna

med attspack a och sl pa efter
ait im.nethartorkat Nardu
har l6tt en jamn yta sa kan
du passa in en tapetbit eller
b:ittringsmela med samma
targ som resten av vaggen.

Dranyel iir
detdyrt?
En "elsanering" fdr en
normalstorvilla kostar
uppskattningsvis mellan
50O00ochl0O0OOkronor
Narrnan byter L-rt gammalel sa
brukardef estav ta passa p:
att skatfa f ler vagguttag och
kanskeska!tanpa ggand€
ledf ngarfrasas n vaggen.
Ta in.n nst tre of f erter och
Tattadarefterbes ut. Dei kan
vara vart pengarna med tanke
att det ocksa handlar om atl
m nsk:r iskenl0rbrandoch
andraoyckor Mangapassar
r samma veva pa att instal era
lordf e sbMar€ och petsakra
lttag Detardef niti\tLngetdu
sk:gorasjatu.sivdaduintear
utb dad e ektr ke.En annan
fr6ga er nar det 5r ctags att
byta ut elen. Gamla elled-
ningarEr sSllan nAgot pro-
blerh sA bnge man inte rdr
dem.Menom man vrllb),ta en
strOmbrytare eller konrp et
t€ra med ytter gare vaggLttag
brukardetoftavara lika bra ait
byta !t edningarna helavagen

Sotfliickarpi
glasluckornai
iippnaspisen?
Att gnida in fl ytande. kon-
centrerdd GalltvSl med en
svamp kan hjelpa. Tvaita
sedanavmedvattenochs st
rned att kaforattf: detb ankt

g4r!s19J

sugerd:iligt-
larfiir?
Bdrja med att ta loss filtret
och rengiir det fr6n futt,
smutsochdamm.Ant ngen
genomait kora f tretrdrsk-
maskinen e er laggadet ib 0t
med korcentrerad Ga tv,
ienhalvt immeochdarefter
sko la det. Att inte gttra rent
filtret regelbundet (en gang
i minaden ar ett bra rikt-
marke) kan innebara brand-
tura. Om detf ortJarande ar
dl lgt drag flakten kandet
beropiatt t  uf ienarl0rda g.
Att oppna ett fonster ett
int liggande rum kan hJa pa
0m ntehelerdettagernagot
resuliat kan det vara ageatt
kontaktaen sotare nnandLl
geruppochkOperennyf lakt.
En sotare kan gOra rent imka
nalen.a lts: utsLgskana eni
koksfla kten. lmkanalen b0r
rengorasvartredlear

Fettfliickarpfl
tapeten gArde
attfAbort?
Ett husmorstips er att
blanda potatismjdl och lite
vatten tillen gratt. Dennaska
sedan baddaslors ktrgi p3
tapetenmeden ientrasaav
l inne.Vantaensturd innandu
fors kt gl borstarbortdentor
kadegroten Att Sgga ett reft
Eskpapper rnot fl acker och
sedan stryka med ett varrat
stryklarnt l lsf  ack€narborta
arei tannatt  ps.

Fri8a vll expert mllate-
m{stircn Ken om tid!

www.viivi|la.s€/
experter/Malning


