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Tips och råd  
 En del problem som uppstår i bostaden kan undvikas genom att följa 
nedanstående enkla råd och tips.  
  
 Smörj regelbundet lås och spanjolett på balkongdörr med låsspray.  
  
 Vrid (motionera) årligen termostater på radiatorer fram och tillbaka för att 
undvika att de kärvar eller fastnar.  
  
 Rengör regelbundet fettfilter i köksfläkt och ventilationsdon.  
  
 Torka av kakel och fogar efter varje dusch för att undvika avlagringar och 
missfärgningar.  
  
 Ha alltid diskmaskinsluckan helt stängd så länge maskinen är varm. Då 
undviker du att varm ånga orsakar skador på kringliggande kökssnickerier. Det 
är skador som inte omfattas av garantin, eller normalt slitage. 
  
 Parkettgolv är mycket känsliga för vatten och rengöringsmedel. Följ därför 
noggrant skötselinstruktionen för parkettgolv.  
  
 Jordfelsbrytaren ska testas varje halvår. Tryck på testknappen som sitter på 
jordfelsbrytaren. Ett tips är att alltid göra det vid omställning till sommar och 
vintertid.  
  
 Tänk på att tvätta glasräcken på balkonger/inglasade balkonger regelbundet. 
Då undviker du svårborttagliga avlagringar.  
 
 Tänk på att inglasade balkonger inte är ett extra rum som kan hållas varm 
genom öppen balkongdörr. Vid viss nederbörd och vindförhållanden kommer 
det att komma in väta på balkongen. 
  
 Testa dina brandvarnare genom att låta den reagera på rök minst en gång per 
år.  
Förslagsvis vid första advent.   
  
 Läs medföljande instruktioner till de olika produkterna som du hittar under 
”Drift, underhåll och skötsel.”  
 
 Vid nyttjande av stortvättstuga, följ städ och ordningsföreskrifter. Lämna 
tvättstugan i det skick du vill hitta den nästa gång. 
 
 Om ytterdörrar inte går igen. Se efter om sten, grus, snö ligger i tröskel. 
Annars kontakta fastighetsförvaltning. 
 
 Sop- och källsorteringskärl på gården är endast avsedda för gårdens 
hyresgäster och ni har tillträde både via tagg och nyckel. Var noggrann med att 
enbart lägga rätt fraktion i respektive kärl. Vid fukt och kyla kan nyckellåsen ha 
frusit ihop om det uppstår prova att värma låset med handen eller något annat 
varmt, hjälper inte det gör en felanmälan. 
 


