Sköt om din bostad
Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller
den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på:
Avfrostning kyl och frys
Se till att frosta av kyl och frys regelbundet. Vid avfrostning, låt eventuell
is tina av sig själv, använd inga vassa föremål för att slå sönder isen. Det
är lätt att förstöra kylaggregat på detta sätt. Samla upp av smältvattnet i
en balja som du tömmer under avfrostningen.
Spis
Spisen bör rengöras regelbundet. Genom att dra ut den kommer du även
åt att städa det viktiga utrymmet bakom spisen.
Köksfläkt
Filtret i köksfläkten bör rengöras minst en gång i månaden genom att
diska det i ljummet vatten och med milt diskmedel. Har du en kolfilterfläkt
bör du byta kolfilter ungefär en gång per år. Tänk på att inte öppna ett
fönster i köket när du vill vädra ut matos. Öppna hellre ett fönster i ett
annat rum så hjälper du ventilationen att fungera bättre
Golvbrunn
Golvbrunnen i badrummet bör rengöras med jämna mellanrum för att
undvika dålig lukt och stopp i avloppet.
Vattenlås
På avloppsröret under tvättstället sitter ett vattenlås som hindrar dålig
lukt att komma upp från avloppet. Detta måste rensas ibland. Tänk på att
ställa en hink under som samlar upp det smuts och vatten som kommer
ut från låset när du tömmer det.
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Ventiler
För att uppehålla en bra ventilation är det viktigt att ventilerna i din
lägenhet inte täpps igen. Ventilerna måste tvättas emellanåt, gärna två
gånger om året. Använd då ljummet vatten och milt rengöringsmedel
alternativt dammsug ventilen försiktigt.
Radiatorer (element)
Tänk på att inte ställa möbler eller på annat sätt täcka termostaterna med
exempelvis tunga gardiner, då fungerar nämligen inte värmen
tillfredsställande.
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