Gör om i lägenheten
- råd & tips
Version 2013-01-29

Din fond räcker till mycket mer om du gör jobbet själv
Om du själv vill måla/tapetsera eller byta golvmattor skall du alltid kontakta din bovärd som ger
klartecken innan du inhandlar material och påbörjar arbetet. Observera att hela utrymmet skall
renoveras, enbart uppsättning av en fondtapet eller målning av tak godkänns inte på fonden. Det
är viktigt att du är noggrann när du renoverar din lägenhet speciellt med underarbetet. Bovärden
kommer att besiktiga resultatet innan materialkostnaden betalas ut. Glöm inte att spara kvitton för
dina utlägg. Tänk på att kvittot får vara högst tre månader och inte understiga 500 kr.
Att måla är många gånger som ett trolleri. Ljusa väggar framhäver möbler, växter och
prydnadsföremål. Mörka färger krymper rummet. En fondvägg – spännande kontrast i ett rum.
Mycket ljusa och enfärgade tapeter gör att den underliggande ytans struktur framträder tydligare.

Gör så här:
Tak
Tvätta taket och spackla över ev. håligheter.
Slipa, måla taket vitt 2 gånger. (Sandtak målas
två gånger med omedelbar följd utan torktid.)
Vägg (tapetsering)
Ta bort lösa tapetbitar (ev. nedtagning av flera lager tapet).
Rådfråga angående tapetlager. Spackla skarvarna två
gånger. Slipa så att skarven blir jämn och slät. Börja med
att måla taket vitt. Därefter målas element, ev. fönster, foder
och lister vitt. Klart för tapetsering. Tänk på
mönsterpassning, tapetsera in i hörnen och använd skarpa verktyg när du skall skära till tapeten
vid fot- och taklisten. Tänk på att tidsintervallet är 8 år för att kunna nyttja fonden.
Vägg (målning)
Tvätta väggarna och spackla över ev. håligheter. Slipa, måla väggarna två gånger. Tänk på att
tidsintervallet är 8 år för att kunna nyttja fonden.
Golv
Riv ut löslagda mattor. Finns det två limmade mattor går det ej att lägga en ny matta ovanpå,
eftersom golvet blir mjukt och det blir märken efter möbler. Laminatgolv godkännes ej. I kök
läggs antingen plastmatta eller klinker. Tänk på att tidsintervallet är 12 år för att kunna nyttja
fonden.
Köksluckor och innerdörrar
Köksluckor/lådfronter och innerdörrar skall sprutmålas och beställs endast som en
fondbeställning genom Landskronahem.
Element
Tvätta noga och borsta bort ev. rost. Måla element vitt två gånger. Det finns speciell elementfärg.
OBS! Glöm ej att skydda golv, fönsterplattor, fönster, spis, el-kontakter m.m.
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Materialåtgång
Vi har gjort en ”lathund” så du kan se hur mycket tapet och målarfärg som går åt till rummen. Det
är beräknat för en takhöjd på 2,45 m. Tänk på att åtgången kan variera beroende på t.ex. antal
fönster, dörrar och om det finns garderober. Antalet våder som du kan få ut av en tapetrulle kan
variera beroende på rullens längd och eventuella behov av mönsterpassning.
Om du skall måla ett rum på 10 m2 så brukar det gå åt ca 10 liter färg. Du kan se på färgburken
hur mycket färgen räcker till. Tänk också på att olika underlag kan dra åt sig olika mycket färg.

En liten hjälp på vägen…
10 m2
Det går åt ca 28 tapetvåder eller ca 10 liter färg.

20 m2
Det går åt ca 32 tapetvåder eller ca 20 liter färg.

30 m2
Det går åt ca 36 tapetvåder eller ca 30 liter färg.

40 m2
Det går åt ca 40 tapetvåder eller ca 40 liter färg.

50 m2
Det går åt ca 44 tapetvåder eller ca 50 liter färg.

Råd & Tips
Gå in på www.fargcity.se eller
kontakta Färgcity Nordsjö Ide & Design, Gubbhögsgatan 8, Landskrona, 0418-100 97.
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