
 

Det här fixar du! Kökets vitvaror 

 
En blond tjej med långt hår står i sin lägenhet. Hon säger: Inne i köket finns en hel del 

vitvaror som du ska hålla koll på. Nämligen kylen, frysen, fläkten och spisen. Det gäller att 

hålla dem rena, hela och så ska lamporna, som du köper själv, funka. Kolla, ska jag visa. Vi 

kan börja med fläktlampan. Närbild på en lampa i köksfläkten. Går den sönder, måste du 

byta den. Det är lite olika hur lamporna sitter i olika fläktar. Så här byter jag på min: Jag lyfter 

av glaskåpan, letar upp lampan och drar ut den. Ta sen med lampan till en lampaffär eller 

stormarknad så du är säker på att du får rätt sort. Sen sätter du in den nya lampan och 

tillbaka med glaskåpan. När det gäller lampan i ugnen eller kylskåpet är det inte alltid lika 

enkelt. Det kan till exempel ha samlats fett som gör det svårt att få loss lampan. Känner du 

dig osäker, kontakta din husvärd eller den som sköter om fastigheten där du bor. Annars gör 

du så här: Se till att ugnen är av, kall och ren. Leta upp var lampan sitter. Skruva av 

skyddskåpan och sen själva lampan. Ta med lampan till en lampaffär och se till att du får en 

likadan, en som tål 300 grader. Sen skruvar du på lampan och kåpan innan du börjar 

använda ugnen igen. Kylskåpet sen. Så här byter jag lampan i kylskåpet. Jag tar bort 

skyddet, skruvar ur lampan och ser till att jag har en ny lampa som passar för mitt kylskåp. 

Den har jag också tagit med till butiken för att köpa en ny att skruva i. Rengöring sen. Längst 

bak i kylens innervägg har du ett avlopp. Där kan smuts samlas och bilda stopp. Torka därför 

av skenorna ner mot hålet och själva hålet regelbundet, så slipper du stoppet. Och så frysen. 

Börjar den bli svår att stänga och full av frost? Då behöver den avfrostas, så att du får bort all 

is. Ta ut lådan med alla matvarorna och ställ på diskbänken. Lägg tidningar eller en stor filt 

runtom så att de håller kylan. Stäng av frysen och lägg en handduk och en plåt framför den 

lilla avrinningspipen längst nere på frysen. Koka vatten, ställ kastruller på kastrullskydd inne i 

frysen så smälter isen fortare. Du får absolut inte hacka bort isen, för då kan frysen gå 

sönder. När all isen har smält, torka då av, sätt in all maten, och på med frysen igen. Så 

skönt med en ren och fin frys. Det du behöver för att byta lampa i ugn, kyl och fläkt är: 

Eventuellt en ficklampa eller lampa i mobilen och en ny lampa att byta ut mot den trasiga. 

För att städa runt avloppet i kylen behöver du: en trasa och en tops. För att avfrosta frysen 

behöver du: tidningar, en filt handdukar, en långpanna, kastruller och kastrullunderlägg. Gå 

aldrig hemifrån när du frostar av frysen. Lycka till! 


	Det här fixar du! Kökets vitvaror

