ÅTGÄRD/PROBLEM

HYRESVÄRD
ANSVARAR

Grovsopor och miljöfarligt avfall ska forslas till soptipp
eller återvinningstation.

Vitvaror såsom spis, kyl/frys fungerar inte.
(kontrollera först om någon säkring gått)

Droppande/läckande kran, element eller WC.
Ta kontakt med hyresvärd omgående!

HYRESGÄST
ANSVARAR

X

X

X

Fläkten suger inte.
Regelbunden rengöring ska göras av hyresgäst.
Kvarstår problem, kontakta hyresvärd.

X

Byte av glödlampor och lysrör (även kyl/frys/ugn)

X

Elementen är kalla. I de flesta fall justeras temperaturen
automatisk i förhållande till utomhustemperaturen.
Ibland kan det ta lite tid för värmen att ställa in sig. Gör
en felanmälan om du upplever ett långvarigt problem
med inomhustemperaturen.

Fönster eller dörrar går inte att stänga eller är trasiga.

X

X

Problem med TV-bilden? Prova gör en ny kanalsökning,
om felet kvarstår kontaktar du din TV-leverantör.

Strömlöst eller delvis strömlös lägenhet? Kontrollera
först proppskåpet. (säkringar)
Kvarstår problemet? Kontakta hyresvärd.
Rengör samtliga ventilationsdon i lägenheten. Rengörs
med dammsugare eller fuktig trasa. OBS! ändra inga
inställningar.

X

X

X

X
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ÅTGÄRD/PROBLEM

HYRESVÄRD
ANSVARAR

HYRESGÄST
ANSVARAR

Rensning av avlopp i kök och badrum.
OBS! Man får ej använda kaustiksoda eller liknande
propplösande medel i avloppen.
Kvarstår problemet kontakta hyresvärd.

X

Rensning av golvbrunn i badrum/duschutrymme. Lyft på
golvbrunnen och titta under golvbrunnsgallret. Rensa.
OBS! Man får ej använda kaustiksoda eller liknande
propplösande medel i avloppen.

X

Städa tvättstugan efter användning.
-Töm ev. kondensbehållare
-Gör rent luddfilter i tumlare
-Gör rent kondensator i tumlare
-Gör rent tvättmedelsfack i tvättmaskinen
-Torka av maskinerna
-Sopa och torka golv

X

Rensning av avrinningsrör för avfrostningen i kyl/frys.

Vid ohyra kontakta hyresvärd först, vid OK från oss,
kontakta Anticimex.

Brandvarnare piper och behöver nya batterier.

X

X

X

X

Några fler funderingar? Tveka inte och ta kontakt med oss.
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