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Tema: Tvättstuga

Tvättstugan  
– en mötesplats 
med möjligheter!
När utrustningen i tvättstugan är över tio år lönar det 
sig oftast bättre att byta maskiner än att lägga pengar 
på reparation. Nya energisnåla maskiner sparar både 
pengar och miljö. Det är också ett utmärkt tillfälle att 
passa på och ta ett större grepp och se till att göra 
tvättstugan mer tillgänglig. Numera går det även att 
få statligt stöd för den typen av åtgärder.
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– Ofta finns det stora möjligheter att öka tillgängligheten överlag, 
säger Carina Benjaminsson sakkunnig på PRO, pensionärernas 
riksorganisation. Enkla förändringar kan göra stor skillnad för äldre 
personer eller personer med funktionshinder.

Något som kan ställa till med svårigheter för personer som 
använder rullator, rullstol eller synskadade är nivåskillnader på golv 
och trösklar. 

– Det ska vara plant för rullator och rullstol, säger Carina Ben-
jaminsson. Finns en liten trappa är det viktigt att den är försedd 

med halkskydd.  Det är också viktigt att det 
finns ledstång och ramp där det behövs. Små 
ramper är bra och enkla att sätta in. 

– Strömbrytare bör sitta på en nivå som är 
lätt att nå även om man sitter i rullstol. Alter-
nativt kan man satsa på rörelsestyrd belysning.

I äldre fastigheter är det inte ovanligt att 
det finns dörrar som är 80 centimeter breda 

Skapa en tvättstuga 
som funkar för alla 

Enkla förändringar i tvättstuggan kan 
göra stor skillnad för äldre personer eller 
personer med funktionshinder.
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Carina Benjaminsson 

sakkunnig på PRO.

När utrustningen i tvättstugan är över tio år kan 
det vara lämpligt att dra igång en renovering. Det 
är också ett utmärkt tillfälle att göra tvättstugan 
mer tillgänglig.
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Något många bostadsrättsföreningar missar är att söka det 
statliga bidrag Boverket administerar för tillgänglighetsan-
passningar i gemensamma utrymmen. Det gäller även åtgär-
der som berör tvättstugan. Stödet motsvarar en fjärdedel av 
kostnaden, maximalt 200 000 kronor per byggnadsprojekt.

– En bostadsrättsförening kan söka stöd för att förbättra gemen-
samma utrymmen, i eller i anslutning till bostadsrättshuset, så att 
utrymmena fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar, 
säger Ingrid Birgersson, jurist och sakkunnig på Boverket. 

– Stödet gäller anpassningar som kan för-
bättra antingen tillgängligheten eller trygghe-
ten, eller både och.

Exempel på anpassningar som det går att få 
stöd för är: tillgänglighetsåtgärder i entréer, 
soprum och tvättstuga, ramp för rullstol eller 
rullator, automatisk dörröppnare i porten, 
markarbeten och hård görning i eller i an-
slutning till byggnaden, förbättrad ljus eller 

ljudmiljö.

Det går att ansöka om stödet antingen före 
eller efter att arbetet påbörjats. Men det finns en tidsbegränsning. 
Föreningen måste söka stödet senast sex månader efter att anpass-
ningen har påbörjats. Liksom för andra bidrag, lämnas stöd i mån 
av tillgång på medel. 

– Stödet gäller endast förbättringar av gemensamma utrymmen i 
eller i anslutning till en byggnad som upplåts med hyresrätt, koope-
rativ hyresrätt eller bostadsrätt, säger Ingrid Birgersson.

När ansökan är klar ska den skickas till länsstyrelsen eftersom 
det är den myndighet som handlägger och beslutar om stödet. Det 
är också till länsstyrelsen i det egna länet föreningar ska vända sig 
om de har frågor om stödet. 

Bidrag för att renovera  
och anpassa tvättstugan

Här söker du bidrag
 • Information hittar du på Boverkets webbplats under rubriken: 
"Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller 
bostadsrättshus": https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/
stod-till-bostader-for-aldre/anpassning-av-gemensamma-
utrymmen-i-hyres--eller-bostadsrattshusny-sida
 • Ansökan gör du på blanketten: "Ansökan om statligt stöd för 
att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer (SFS 
2016:848)": https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-
till-bostader-for-aldre/anpassning-av-gemensamma-utrymmen-i-
hyres--eller-bostadsrattshusny-sida

till skillnad från i nyare fastigheter där standarden numera 
är 90 centimeter. Breddning av dörrkarmar kan ibland 
också vara något som kan vara nödvändigt för att öka 
framkomligheten.

– För att göra den här typen av åtgärder liksom flertalet 
andra krävs inget större ingrepp för att det ska bli bra, sä-
ger Robert Kjellman på Dooman. Vi gör alltid en invente-
ring innan vi startar med en tillgänglighetsanpassning. Det 
är viktigt att se över vad det finns för behov och önskemål 
hos de boende innan arbetet startar.

Luckor på tvättmaskiner ska vara lätta att öppna och 
stänga. Manualer på maskiner ska vara lätta att läsa och 
förstå.  Det ska också vara ergonomi så det går att göra ser-
vice framifrån. Då går det att placera maskinerna närmare 
väggen, vilket ger möjlighet att öka utrymmet framför 
maskinerna. 

– Vi jobbar med snabbstartsknappar och tydliga manu-
aler vilket många uppskattar, säger Jimmie Nilsson vd på 
Podab. Man bör också tänka på att luckan på tvättmaskin 
och torktumlare ska kunna öppnas utan att den inskränker 
på utrymmet. Det ska gå att komma förbi med en rullstol 
och det ska vara möjligt att kunna ta ett steg bakåt om har en 
rullator.

Andra hjälpmedel kan vara dör-
röppnare, markeringar i golven, 
ramper, en sittbänk eller stol och att 
ett utrymme där det går att ställa 
rullatorn. 

– För många äldre försämras 
synen, säger Carina Benjaminsson. 
Det innebär att det bör vara stor text 
på anslag med lämpliga typsnitt som 
är lättare för synskadade att läsa. 

Innan projektet drar igång är det bra 
att göra ett gott förarbete för att ta reda 

på vilka åtgärder som är lämpliga. Ofta finns det stora möj-
ligheter att öka tillgängligheten överlag. Enkla förändringar 
kan göra stor skillnad.

– Det är viktigt att ha de äldre med och ge dem infly-
tande när det ska göras tillgänglighetsanpassningar, säger 
Carina Benjaminsson. 

" Det ska vara plant för rullator 
och rullstol, säger Carina 
Benjaminsson. Finns en liten 
trappa är det viktigt att den är 
försedd med halkskydd.  Det 
är också viktigt att det finns 
ledstång och ramp där det 
behövs. Små ramper är bra 
och enkla att sätta in."

Bostadsrättsföreningar kan 
söka stöd hos Boverket för 

att förbättra tvättstugan.  
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Tema: Tvättstuga

Jimmie Nilsson,  

Vd på Podab.

Ingrid Birgersson, 

jurist och sakkunnig, 

Boverket.
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Halverade kostnader  
– bättre tillgänglighet 

Hos Brf Vingen i Skarpnäck pågår för fullt renoveringen av 
föreningens 45 tvättstugor. Ett projekt som rejält kommer att 
minska föreningen kostnader för såväl energi och vattenförbrukning 
och samtidigt görs tvättstugorna mer tillgängliga.

TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

Ordförande Mary Ann 
Sörensen, Brf Vingen.

Luckor på alla maskiner kan 
öppnas utan att den inskränker på 
utrymmet. Det går att komma förbi 
både med rullstol och rullator.

Föreningen valde även 
att utrusta tvättstugorna 
med mangel.  
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– Det är viktigt att göra ett grundligt 
förarbete och diskuterar olika lösningar för 
att det ska bli som man vill ha det. 

Föreningens fastigheter är fördelade på 
fem gårdar. De engelskinspirerade tegel-
klädda husen som byggdes på 1980-talet 
ramar in de gröna gårdarna. Totalt finns det 
539 lägenheter och i varje trapphus finns en 
tvättstuga i markplanet. 

– För ett par år sedan stod det klart att 
det var dags att renovera tvättstugan, säger 
Mary Ann Sörensen. Maskinerna hade gjort 
sitt och det var så pass gamla att det lönade 
sig att byta ut istället för att hålla på och 
reparera dem. 

Då långsiktig hållbarhet och miljöfrågor 
är en viktig del för Brf Vingen rådde det 
ingen tvekan om att det skulle satsas på 
effektiva, mer miljövänliga alternativ som 
förbrukar betydligt mindre energi.

– Vi bildade en arbetsgrupp och besluta-
de att vi själva skulle ta hand om projektet 
eftersom vi har god kompetens i styrelsen, 
säger Mary Ann Sörensen. Vi gick även 
tidigt ut med en enkät till de boende för att 
alla skulle få en möjlighet att lämna syn-
punkter och önskemål. Vi gick på mässor, 
gjorde studiebesök hos andra föreningar 
och hos branschföretag.

– Vi ville ha energisnåla tvättmaskiner, 
tumlare och torkskåp med värmepump. 
De vi slutligen valde gör att energianvänd-
ningen kan minskas med 50 procent. De är 
också lätta att använda, allt går att läsa en-
kelt på maskinernas displayer och luckorna 
öppnas med en lätt tryckning.

En annan viktig del som arbetsgruppen 
hade att ta ställning var om de skulle be-
hålla de befintliga tvättstugorna i trapp-
husen och renovera dessa eller bygga nya. 
Företaget de valde gav dem även förslag 
på hur planlösningen skulle kunna ändras 
i tvättstugorna för att göra dem rymligare 
och mer tillgängliga. Det innebar bland 
annat att maskinerna placerades på rad. 
Något som kunde ge gott om utrymme och 
svängrum för såväl rullatorer som rullstolar. 

– När ett projekt startar titta vi alltid på 
om det går att öka tillgängligheten, säger 
Göran Tibäck, försäljningschef på Podab. 
En viktig del är att se över hur torkskåp, 
maskiner och tumlare ska placeras.  

I fastigheter byggda på 80-talet är det van-
ligt att det finns små väggar som inte fyller 

någon funktion. Den 
typen av väggar går 
ofta att ta bort, vilket 
ökar möjligheterna 
att kunna utnyttja 
golvytorna bättre. 
Även i Brf Vingens 
tvättstuga fanns en 
liten vägg i anslut-
ning till tvättstugans 

entré. Den plockades 
bort i samband med renoveringen.

– Det var så man byggde på den tiden, 
säger Göran Tibäck.  Här krävdes det en ny 
planlösning. Hur torkskåp, tvättmaskiner, 
tumlare och övrig utrustning ska placeras 
för att öka tillgängligheten är något vi alltid 
tänker på när vi arbetar med ett projekt. 

För att tvättmaskinerna skulle kunna 
placeras så som det var tänkt blev det nöd-
vändigt att flytta på golvbrunnen. 

– Ibland är det nödvändigt för att det 
ska vara möjligt att göra omplaceringar av 
maskinerna, säger Göran Tibäck.

Nu är cirka 20 tvättstugor färdigställda 
och de boende har fått möjlighet att börja 
använda de nya maskinerna. Föreningen 
har sedan start varit noggranna med att 
gå ut med information. När en tvättstu-
ga är klar delas även ut broschyrer med 
anvisningar för att det ska bli lättare för de 
boende att komma igång och tvätta. 

– Vi valde att sköta projektet själva efter-
som vi har bra kompetens i styrelsen, säger 
Mary Ann Sörensen. Det har fungerat 
otroligt bra. Man utvecklas och lär sig nya 
saker under tiden byggprocessen pågår. 
Men hade vi inte förberett oss så väl hade 
det nog varit betydligt svårare. 

De färdiga tvättstugorna har vart efter 
de blivit färdiga tagits i bruk och allt har 
fungerat bra. 

– Det har fungerat oroligt smidigt under 
hela tiden, säger Mary Ann Sörensen. Nästa 
steg är att sätta in digital bokning men det 
blir något vi kommer att försöka kombinera 
med andra delar av de underhåll som ska 
göras. 

Fakta
Energibesparingen Brf: Vingen gör med 
Värmepumpsteknik i sina 45 tvättstugor är 
cirka 9 500 kr/år/tvättstuga  Det ger en total 
besparing på ca 4 100 000kr över 10 år. 

Det går att göra service 
framifrån på tvättmaskinerna, 
vilket gör att de kan placeras 
närmare väggen och utrymmet 
framför ökar.

För att tvättmaskinerna 
skulle kunna placeras så att 
tillgängligheten ökade flyttades 
golvbrunnen.

Manualerna på de nya maskinerna har 
tydliga lättlästa manualer på flera språk.
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" Det finns många fördelar 
med metoden inte minst kan 
det vara en bra lösning  för 
personer med allergier."
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– Vi har flera bostadsrättsföreningar 
som har valt och andra som är på väg att 
installera vårt system i sin tvättstuga, säger 
Katarina Klöfverskjöld marknadschef på 
Swatab. 

Metoden att använda ultrarent avjonise-
rat vatten för rengöring har under många 
år använts av industrin och exempelvis 
större städföretag. Den har visat sig vara 
effektiv då renat vatten har en lägre yt-
spänning och därför kan tränga in och lösa 
upp smuts mer effektivt än vanligt orenat 
vatten med rengöringsmedel. 

För att metoden ska kunna användas i en 
tvättstuga måste ett filtersystem som renar 
vattnet installeras mellan inkommande 
vatten och tvättmaskinerna. Förutom att 
miljöpåverkan minskar blir det också min-
dre slitage på tvättmaskinerna. 

En viktig del som bör kontrolleras innan 
systemet kopplas in är att det funge-
rar med de befintliga tvättmaskinernas 
program eller om det går att komplettera 
dessa.

– Om man tar kontakt med respektive 
tillverkare så vet de vilka modeller som 
går att uppgradera till de nya optimerade 

programmen, säger Katarina Klöfver-
skjöld.  Vi har ett nära och bra samarbete 
med både Podab och Miele som tillsam-
mans med oss har tagit fram optimerade 
program som är noggrant testade och 
anpassade till tvättmaskinerna. 

Det finns många fördelar med metoden 
inte minst kan det vara en bra lösning  för 
personer med allergier. Programmen är 
också snabbare, använder mindre mängd 
vatten och mindre energi än motsvarande 
program på en vanlig tvättmaskin, vilket 
också innebär ett minskat slitage på texti-
lierna.

Men metoden har också ifrågasatts 
framför allt när det gäller om det verkligen 
går att få bort alla fläckar lika effektivt som 
med tvättmedel. 

– Vi har utfört tester enligt standarden 
för EU-ecolabel med godkända resultat 
för fläckar, säger Katarina Klöfverskjöld. 
Ett test som gjordes för att vi skulle få 
miljömärkningen EU-blomman av forsk-
ningsinstitutet RISE 2014. Då ingick 15 
standardiserade fläckar och för 14 av dem 
fick vi godkänt resultat, i några fall bättre 
än tvättmedlen. 

Tvätta miljövänligt 
helt utan tvättmedel
Samtidigt som miljöfrågorna hamnat i fokus börjar intresset öka 
för en teknik som innebär att det går att tvätta utan tvättmedel.
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Så här funkar det!
 • Filtersystemet installeras mellan befint-
ligt kallvatten och en eller flera tvättma-
skiner. Det fungerar lika bra med både 
nya och befintliga maskiner. 
 • Kranvattnet bearbetar vattnet genom 
flera filtersteg och blir extremt rent samt 
avjoniserat. 
 • Det filtrerade vattnet leds sedan in i 
tvättmaskinen på vanligt sätt.
 • Det filtrerade vattnet är ultrarent och 
avjoniserat, innehåller varken kalk eller 
andra mineraler. 
 • När vattnet kommer i kontakt med tex-
tilierna i tvättmaskinen lossnar smuts 
och fett från fibrerna i tyget och de 
transporteras sedan bort med sköljvatt-
net. Tyget blir mjukt, rent och fritt från 
kemikalier. 
 • Att tvätta utan tvätt- och sköljmedel ger 
också minskade utsläpp av kemikalier i 
våra vattendrag. 
 • Risken för allergier minskar när kläderna 
inte innehåller rester av tvätt- och 
sköljmedel.
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