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Information till dig som hyresgäst


Användning av duschslang får endast ske i den del av badrummet där själva golvbrunnen är
belägen. Det är med andra ord inte tillåtet att duscha väggar, tak och dörrar.



Duschdraperi skall monteras för att förhindra risken för vattenspridning.



Serviceanmälan innebär att om inte felet är av akut art kontaktar vi hyresgästen inom tre
arbetsdagar, hyresgästen kommer att få besked om när felet åtgärdas. Om hyresgästen
önskar vara närvarande kan detta ske på den tidpunkten vi anger, om tiden inte passar
hyresgästen kommer vi att använda oss av huvudnyckel.
Obs! det är viktigt att du uppdaterar ditt telefonnummer på BoServicekontoret för att vi
ska kunna kontakta dig innan ett besök.



Utskick och anslag i trapphusen är information till dig som hyresgäst. Det är din skyldighet
att ta del av denna information. Informationen kan vara eventuella underhållsarbeten,
avbrott i vatten- och el-distribution eller annan information som är till för alla.



Brandvarnaren som finns i din lägenhet ansvaras av hyresvärden. Det är däremot du som
hyresgäst som ska se till att hålla den fri från damm och smuts samt byta batteri om det är av
en modell som kräver sådan. Byt alltid batteri den 1 september.



Rökning är inte tillåten i något av våra allmänna utrymmen. Visa hänsyn till dina grannar om
du röker på balkongen, cigarettrök dras lätt in i grannens lägenhet om de har ett öppet
fönster. Rök heller inte i anslutning till entré eller friskluftsintag.



Skadedjur Om du hittar skadedjur i din lägenhet ska du omedelbart anmäla detta till
BoServicekontoret.



Sophantering. Våra fastigheter är försedda med källsortering det innebär att du ska sortera
din mat och hushållsavfall. Det är absolut förbjudet att blanda plast i ditt matavfall.
Den överblivna matoljan som du samlat i petflaskor ska du sortera som hushållsavfall.
Har du avfall som inte kan källsorteras ka du själv se till att det transporteras till Borreboda
återvinningscentral.



Trapphus och källargångar får inte blockeras av cyklar, barnvagnar, skor eller dörrmattor.
Detta av utrymningsskäl samt för att räddningstjänst samt ambulans- och städpersonal ska
kunna utföra sitt arbete.



Tvättstugor En bokad tvättid gäller oavsett när man väljer att påbörja sitt tvättpass, d.v.s. har
man bokat tvättid 06.45–10.00 så kan man påbörja tvättpasset ex kl. 08.00. Det är med andra
ord inte tillåtet att ta någon annans bokade tvättid även om denna inte har påbörjat sitt
tvättpass. Innan tvättpasset är slut ska maskiner och tvättstugan rengöras, bänkar torkas av
och golven rengörs så att nästa person som kommer och ska tvätta inte behöver börja med
att städa.



Störningar I flerfamiljshus bor man nära sina grannar. Det är därför viktigt att ta hänsyn och
inte störa omgivningen. Det gäller dygnet runt men är extra viktigt sent på kvällen och tidigt
på morgonen. Som hyresgäst är du också ansvarig för de som besöker dig. Om du blir störd
av en granne försök i första hand att tala med den som stör. Om detta inte hjälper så är
fastigheten ansluten till en störningsjour dit man kan ringa efter på kvällar och helger.
Lägenhetsinnehavaren som orsakar störningen kommer att debiteras för utryckningen.

Välkommen som hyresgäst hos TöreBo
Hyreskontrakt
När du undertecknar ett hyreskontrakt med oss innebär detta att vi godkänt dig som
hyresgäst och att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy.
Det innebär att du lånar din lägenhet av oss under din kontraktstid och att det är du som
ansvarar för din lägenhet och eventuella biutrymmen.

Inflyttning
När du flyttar in i din lägenhet har vi utfört en besiktning och dokumenterat skicket i ett
besiktningsprotokoll, om du säger till på BoServicekontoret kan du få en kopia av den.
Tillträde till lägenheten har Du klockan 14.00 den dag hyresavtalet börjar gälla.
Om den infaller på en lördag eller en helgdag får du flytta in klockan 14.00 första vardagen
därefter.
Glöm inte att göra en adressändring på www.adressandring.se när du flyttar in.
Om du har telefon skall du anmäla flyttning av din telefon för att undvika eventuellt
avbrott i telefonabonnemanget.

Hyra
Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen före varje månads utgång.
Hyresavierna sänds till dig kvartalsvis, en för varje månad, var noga med att betala hyran i
tid.

Autogiro
Det bästa sättet att betala hyran är genom autogiro. Det är snabbt, billigt och effektivt.
Ansökningsblankett finns på vårt BoServicekontor

Om du inte betalar hyran i tid
Vid försenad betalning får du en påminnelse avgift. Vid ytterligare påminnelse
lämnas ärendet till inkasso och då tillkommer ytterligare kostnader och räntor.
Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar medför att du riskerar att förlora din
hyresrätt. Tänk på att även om du inte har fått någon hyresavi är du skyldig att betala
hyran. Kontakta oss omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning så kanske vi
tillsammans kan lösa ditt problem.

Vad ingår i hyran?
Törebodabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag, det innebär att eventuella
överskott återinvesteras i bolaget i form av ökat underhåll.
Av hyran är kostnader för uppvärmning, fastighetsskötsel och räntor de största
kostnadsposterna, resterande går till underhåll och administration.

Vatten
Vattnet ingår i din hyra, men tänk alltid på att spara vatten för miljöns skull.
Ökade kostnader för vatten medför också i förlängningen hyreshöjningar som alla får vara
med och dela på.

Värme
För flertalet av våra lägenheter ingår värme i hyran.
Det framgår av hyreskontraktet vad som gäller för din lägenhet.
Om värme inte ingår debiteras du för den elvärme som förbrukas i din lägenhet, du har då
stor möjlighet att påverka din månadskostnad. Förbrukningen är större under vintern än
under sommaren så kostnaden varierar under olika månader.
Energi
Din boendekostnad beror i hög grad på hur mycket pengar vi måste använda på t.ex.
vatten, värme, el och reparationer.
Onödiga hyreshöjningar kan undvikas om alla boende tar hänsyn till följande:
 Kranar som står och droppar är en stor orsak till hög vattenförbrukning
 Vädringsluckor vid fönstren måste vara öppna, annars fungerar inte ventilationen i
din lägenhet och det kan uppstå skador på grund av fukt.

 Tvättmaskiner och torkrum som är halvfulla ger ökad elförbrukning.
 Värme förflyttar sig snabbt från varmt till kallt utrymme. Tänk på att vädra snabbt
och effektivt så att du inte kyler ner din och andra lägenheter i ditt trapphus.

 Normal användning innebär att man använder och vårdar sin lägenhet och de
inventarier som finns där på ett sätt som det är tänkt. Om man vid en besiktning
eller serviceanmälan istället upptäcker onormalt slitage eller oaktsamhet kommer
det med all säkerhet innebära att hyresgästen blir ersättningsskyldig.

Vad ingår inte i hyran
El
Hushålls-el ingår inte i hyran, om det gäller något annat för din lägenhet så står det i
hyreskontraktet. Glöm ej att anmäla eventuell flytt eller ny abonnent till ditt elbolag.

Allmänt om hyran
Det system som vi använder oss av bygger på det kollektiva förhandlingssystem som
växte fram under 60- och 70-talet. Syftet med systemet är att det skall vara en rationell
och rättvis hantering för hyressättningen av hyrorna. Förhandlingssystemet är
uppbyggt av lagar som kompletteras med avtal mellan oss som hyresvärd och
Hyresgästföreningen som representerar samtliga hyresgäster.
Den förhandlingsöverenskommelse mellan oss och Hyresgästföreningen som träffats
blir bindande för dig som hyresgäst via den förhandlingsklausul som finns i
hyreskontraktet. Om du har några frågor kring hyran eller hyresförhandlingen skall du
vända dig till oss eller Hyresgästföreningen.

Försäkringar
För att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada, brand eller
översvämning är det mycket viktigt att du har en hemförsäkring. Det kan också inträffa
saker som gör att du blir skadeståndsskyldig.
Innan du flyttar in behöver du ta kontakt med ett försäkringsbolag för att teckna en
hemförsäkring.
Det är din skyldighet att anmäla alla fel, brister och skador som uppstår i lägenheten.
Om ett fel orsakar skador i lägenheten eller fastigheten kan du bli ersättningsskyldig
om du inte har anmält felet. Om inventarier som tillhör lägenheten går sönder och du
inte har orsakat detta genom oaktsamhet har du rätt att få det åtgärdat utan kostnad
för dig.
Du ansvarar för lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut.
Därför är det viktigt att du tar god hand om den.

Tillval
I några av våra lägenheter finns möjlighet att göra tillval mot en tilläggskostnad som
läggs på din hyra. Vilka tillval som går att göra varierar från fall till fall.
Under flik 11 finns en tillvalsblankett som anger vilka tillval det finns att välja mellan.
När du läst genom blanketten och förstått vad som gäller vid ett tillvalsavtal, fyller du i
den lämnar den till BoServicekontoret. Vi kommer en kort tid därefter ta kontakt med
dig och då kommer du att få reda på om vi beviljar ditt tillval eller inte.
Du har också möjlighet till ett självkostnadspris få hjälp av BoService med sådant som
inte är en serviceanmälan, exempelvis flytta tunga möbler eller köra bort skräp till
återvinningscentralen.

Lägenhetsunderhåll
Vid en lägenhetsbesiktning noteras fel och brister efter avflyttande hyresgäst och sådant
som är planerad lägenhetsunderhåll. Detta kan i vissa fall resultera i att det finns sådant
som kommer att åtgärdas efter att du flyttat in.
När du hämtar ut dina nycklar till din lägenhet kommer vi att informera dig om det finns
något som kommer att åtgärdas. När det gäller mindre fel och brister kommer vår
BoService ta kontakt med dig för åtgärd.
Vid mer omfattande lägenhetsunderhåll så som målning eller golvbyte kommer du att
kontaktas av våra entreprenörer där ni tillsammans kommer överens om en tid för
utförande av det planerade arbetet.

Målning
Om du väljer att bekosta din målning genom att måla själv eller genom att du anlitar en
entreprenör ska du först ta kontakt med oss innan arbetet påbörjas. Vi har övergett
tapetsering av våra lägenheter och tillåter endast målning med kulör NCS-S 1000N.
Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Om det vid avflyttningsbesiktningen bedöms
att arbetet inte är fackmannamässigt utfört får du som hyresgäst bekosta ommålning.
Observera att det inte är tillåtet att måla om i badrum.

Personal hos Törebodabostäder AB
Boservice
Serviceanmälningar, reparationer och underhåll

Anders Nilsson
070 33 00 355

Amelita Karlsson
070 33 00 355

Hyresgästservice
Kontraktsskrivning, uppsägning, in- och utflytt, hyror

Yvonne Persson
Administration
info@torebo.nu
0506 – 102 01

FastighetsService
Fastighetsunderhåll, städ

Klas Holmén
FastighetsService

Övrig personal
Kaj Löf

Dan Harryzon

Drift/Förvaltning
Lägenhetsbesiktningar

VD

Serviceanmälan dagtid
mån – tors 07.30 – 16.30
fre 07.30 –16.00

BoService: 0703 300 355
www.torebo.nu

Besöksadress Boservicekontor
Norra Torggatan 5, 545 30 Töreboda

Hyresgästservice: 0506 – 102 01
info@torebo.nu
Måndag Tisdag Torsdag
07.30 – 09.30 & 14.00 – 16.00
Fredag 07.30 – 09.30

Akuta fel kvällar och helger
mån – tors kl 16.30 – 07.30
fre efter kl 16.00 – mån 07.30

Riksbyggen jour: 0771 860 860

Störningsjouren kvällar och helger
mån – tors kl 16.30 – 07.30
fre efter kl 15.00 – mån 07.30

Securitas: 0501 – 39 89 89

Felanmälan TV och bredband
Telia: 020 – 755 766

077 14 43 443
skaraborg@hyresgastforeningen.se

Digital TV




Om koden inte fungerar ring 90 200 ange att du har kollektivt Digital TV
Du får en ny kod via SMS

Hur gör man en serviceanmälan
En serviceanmälan gör du enklast via vår hemsida www.torebo.nu.
Föredrar du att ringa gör du detta på vår servicetelefon: 070 33 00 355.
När du gör en serviceanmälan är det viktigt att du är så tydlig som möjligt.
Om du använder dig av nedanstående checklista när du gör din anmälan så har vi
större möjlighet att veta vilka resurser som krävs för att hjälpa dig med ditt ärende.
1. Vad gäller ärendet?
Beskriv ditt ärende så noga som möjligt.
ex. jag har fel på spisen en av spisplattorna blir inte varm,
min badrumskran droppar, den är en modell med två vred.
2. Adress och lägenhetsnummer
Ange alltid din fullständiga adress och ditt lägenhetsnummer.
Lägenhetsnumret är den fyrsiffriga kod som står på din ytterdörr.
3. Namn
Ange både förnamn och efternamn på den person vi ska kontakta.
4. Telefonnummer
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.
5. Husdjur
Har du husdjur ex. hund eller katt ska du ange det när du gör din anmälan.
6. Huvudnyckel
En serviceanmälan innebär att i de fall ärendet inte är akut utför vi det inom tre
arbetsdagar. Är du inte närvarande när servicebesöket utförs använder vi oss
alltid av huvudnyckel. Observera att du inte själv kan bestämma tiden för
servicebesöket.

ATT BO I
HYRESRÄTT

Information
och tips för
dig som bor i
hyresrätt

I den här broschyren har vi samlat
viktig information och tips för dig
som bor i hyresrätt. Här beskrivs
vad som är ditt ansvar och vad
som är hyresvärdens, hur du bäst
sköter om din lägenhet och annat
som är bra att tänka på när många
bor tillsammans.
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•D
 et är hyresvärdens ansvar att lägenheten
är i gott skick och fungerar.
•D
 et är ditt ansvar att v
 årda din lägenhet och
betala h
 yran i tid varje månad.

BETALA HYRAN I TID
Det är viktigt att hyran betalas i tid.
Du betalar för kommande månad
senast sista vardagen i varje månad.
Om du inte betalar hyran i tid kan du
förlora ditt hyreskontrakt. Du bör därför
kontakta din hyresvärd så fort som
möjligt, om det av någon anledning skulle
bli problem med betalningen.
TIPS! Många tycker att det är bekvämt att b
 etala med autogiro eller e-faktura.
Prata med någon på bostadsf öretaget om du behöver mer information om detta.

KONTROLLERA DINA NYCKLAR
SKAFFA
HEMFÖRSÄKRING

När du flyttar in får du ett antal nycklar.
Förutom nycklar till lägenheten får du ofta
separata nycklar till porten, tvättstugan
och förrådet.
Kontrollera att du har fått rätt nycklar
och att antalet stämmer. Du är själv
ansvarig för att hålla ordning på nyck
larna. Tänk på att dina nycklar är värde
föremål.

TESTA DIN BRANDVARNARE
En brandvarnare kan rädda ditt
och andras liv om det börjar brinna.
Hyresvärden ska se till att det finns
en brandvarnare i din lägenhet men
du måste själv testa att den fungerar.
Testa regelbundet genom att trycka på
testknappen. Det är särskilt viktigt om
du varit bortrest eftersom batteriet kan
ha tagit slut.
Hör av dig till bostadsföretaget om
brandvarnaren inte fungerar.
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Det är viktigt att du har en
hemförsäkring. Den kan
skydda dig ekonomiskt om
något skulle hända med din
lägenhet eller dina saker. Om
det till exempel skulle börja
brinna kan du via hemförsäk
ringen få ersättning för saker
som blivit förstörda i branden.
Hemförsäkringen kan
också vara en trygghet om
du själv skulle orsaka en
allvarlig skada, som
till exempel en brand.
I de flesta hemförsäkringar
ingår även stöldskydd
och rättsskydd.
TIPS!
Skriv en lista över
värdefulla saker som du
äger och ta även foton på
dem. Det kan underlätta
om du behöver ansöka
om ersättning.
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Vårda enhet
din läg

Du har ansvar för att vårda din lägenhet. Därför behöver du regelbundet:
✓ Rengöra filtret i köksfläkten.
✓ Rensa bort hår och skräp i golvbrunnen i duschen.
✓ Frosta av kylskåp och frys.
✓ Städa bakom spis och kylskåp.
✓ Kontrollera och rengöra ventiler i lägenheten.

VIKTIGT ATT ANMÄLA FEL DIREKT
Kontakta din hyresvärd så fort som möjligt om du till exempel upptäcker en vatten
läcka eller om du har fått skadedjur. För vissa skador kan du bli skyldig att betala
ersättning om du inte anmält skadan direkt.
Det brukar finnas ett särskilt journummer som du kan ringa på kvällen eller helgen
om du upptäckt ett fel som ställer till akuta problem. Ta reda på vad som gäller för
din lägenhet.

Kontakta din
hyresvärd så fort
som möjligt om
du upptäcker en
vattenläcka!

TIPS! Spara viktiga telefonnummer i din mobiltelefon eller sätt upp en lista på
en bra plats i lägenheten så att du har dem nära till hands när det behövs.

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG FÅR STOPP I AVLOPPET?
Om du får stopp i avloppet kan du först försöka ta bort det som sitter i vägen.
Går det inte ska du kontakta bostadsföretaget och göra en felanmälan så fort
som möjligt. Använd aldrig kemiska preparat, exempelvis lut, för att rengöra
avloppet.
Du är själv ansvarig för att ta bort hårrester och annat avfall från botten
ventilen i badkar och handfat med jämna mellanrum.

FÅR JAG GÖRA OM I LÄGENHETEN?
Om du själv vill renovera lägenheten måste hyresvärden först
godkänna detta. Om du vill måla eller tapetsera ska det göras
fackmässigt och förändringen får inte vara för extrem. Prata
med hyresvärden om du är osäker. Materialet står du i så fall
själv för.
Du får lov att i viss utsträckning borra hål i väggar och tak för
att sätta upp saker. Men kontrollera gärna i förväg med hyres
värden eftersom du kan bli ersättningsskyldig om det görs på
ett felaktigt sätt eller om det blir alltför många hål. I badrummet
får du inte borra hål utan hyresvärdens godkännande.

STÄDTIPS
Husen i Sverige är byggda för
att vara varma på vintern
och kan därför vara
känsliga för fukt.
När du städar lägenheten
ska du inte använda för
mycket vatten. Häll aldrig
ut vatten på golvet!
Se till att alla golv och
andra ytor blir torra.
Lägenheten har ventiler för
att rensa bort fuktig luft.
Därför är det viktigt att
ventilerna är öppna året om.
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FÅR JAG SJÄLV BYTA LAMPOR
OCH A
 NDRA ELTILLBEHÖR I
MIN LÄGENHET?

En del får du göra själv, men det förut
sätter att du har nödvändiga kunskaper.
Du får:
• Byta lampor och lysrör
• Byta stickproppar och säkringar
• Ansluta och byta ut lampor i torra
utrymmen.
Om strömbrytare, vägguttag eller fasta
installationer behöver bytas eller lagas
ska du kontakta bostadsföretaget.
Anlita alltid behörig elektriker vid el
installationer.
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Alla hyresgäster
i ett hyreshus
har tillsammans
ansvar för de
allmänna
utrymmena.

Visa n
hänsy

Att visa hänsyn är extra viktigt mellan klockan 22.00 och 07.00. För att inte störa
dina grannar tänk på att:
•D
 et är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande.
Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
• Anpassa volymen på din tv, dator eller stereo.
• Undvik att borra eller spika i väggen sent på kvällen.
• Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan.

FÅR JAG HA HUSDJUR
I LÄGENHETEN?
ings
Störn en
jour

adsBost get
a
t
e
r
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1. Du har rätt till lugn och
ro i ditt hem. Om du blir
störd ska du i första hand
kontakta din störande
granne direkt.

2. Om grannen ändå
inte upphör att störa dig
– kontakta bostads
företaget.

En hyresgäst som återkommande stör
sina grannar riskerar att bli uppsagd.

3. Är störningen på
taglig och inträffar en
kväll eller helg kan du
ringa bostadsföretagets
störningsjour om det finns
en sådan eller i allvarliga
fall direkt till polisen. Tala
om vad du heter, din
adress och ditt telefon
nummer, vad som händer
och vem som stör dig.

Ja, om det inte står något
annat i hyresavtalet så är det
tillåtet. Men tänk på detta:
• Släpp inte ut djur utan
tillsyn.
• Håll alltid hundar kopplade inom
bostadsområdet.
• Se till att hundar och katter inte
förorenar på området, speciellt inte
i närheten av barnens lekplatser.

TACK FÖR ATT DU INTE STÄLLER
BARNVAGNEN I TRAPPHUSET!
Ett trapphus är en utrymningsväg och
ska hållas fri så att räddningstjänsten kan
komma fram om det skulle behövas.
Barnvagnar, skor eller cyklar får du där
för aldrig förvara i trapphuset eller entrén.
Inte heller soppåsar, möbler eller andra
saker. Detta gäller även i källargångar och
utanför förråd.
Förutom att det blir skräpigt och svårt
att komma fram kan det öka risken för
TIPS! Det kanske finns ett barnvagnsbrand.
förråd i ditt hus? Fråga din hyresvärd.

REGLER I TVÄTTSTUGAN
Tvättstugan delar du med dina grannar.
När du ska använda tvättstugan bokar
du din tid i förväg. Respektera de bokade
tiderna.
Städa noggrant efter dig när du tvättat
klart.
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SORTERA DINA
SOPOR RÄTT
Ta reda på var du ska slänga
dina sopor. Tidningar och
förpackningar ska sorteras var
för sig. Förpackningar av glas,
metall, plast och papper läm
nas i separata kärl. Ibland ska
även matavfallet sorteras ut.
Farligt avfall som batterier,
kemikalier och elektriska
apparater är extra viktigt
att du inte lämnar bland det
övriga avfallet utan i särskilt
angivna kärl. Grovsopor, som
till exempel trasiga möbler,
kan ibland lämnas i särskilda
utrymmen som då ska vara
uppmärkta för detta.
Fråga din hyresvärd vad
som gäller i ditt hus.

7

Vad ingår i hyran?

I hyran ingår oftast allt utom
hushållsel. Om det inte står
något annat i hyresavtalet
betalar du alltså för värme,
vatten, sophämtning och
städning av trapphus genom
din hyra.

Hur länge får jag bo i
lägenheten?

Ett hyresavtal kan ha en
begränsad hyrestid eller gälla
tills vidare. Som huvudregel
har du som förstahandshyresgäst ett så kallat besittningsskydd. Det innebär att du i
princip har rätt att bo kvar i
lägenheten så länge du vill om
inte hyresvärden har mycket
starka skäl för att säga upp
avtalet.

Vad kan vara skäl för
uppsägning?

Skäl för uppsägning kan 
vara att du som hyresgäst
missköter dig genom att störa,
inte vårdar lägenheten, inte
betalar hyran i tid eller hyr
ut lägenheten i andra hand
utan lov. Det kan även finnas
andra skäl till uppsägning,
exempelvis att huset ska rivas
eller genomgå en omfattande
ombyggnad.

Kan jag byta min lägenhet till en annan?

Ja, om du har ett förstahandskontrakt och din hyresvärd
godkänner bytet. I vissa fall
kan hyresnämnden godkänna
ett byte även om din hyresvärd
säger nej.

Kan jag hyra ut min
lägenhet till någon
annan?

Ja, om hyresvärden godkänner
det. Skäl för att hyra ut i andra
hand kan till exempel vara att
du ska studera eller arbeta i en
annan stad eller vill prova på
att bo som sambo. Om du hyr
ut din lägenhet utan tillstånd
från din hyresvärd kan du bli
uppsagd. Tänk på att det är
du som förstahandshyresgäst
som är ansvarig för att hyran
betalas och att grannarna
inte blir störda även om det
är någon annan som bor i din
lägenhet.

Hur säger jag upp min
lägenhet om jag vill
flytta?

Du bör alltid säga upp ditt
hyresavtal skriftligt. Efter
att du sagt upp ditt kontrakt
måste du fortsätta betala för
lägenheten under en bestämd
tid. Detta kallas för uppsägningstid. Din uppsägningstid
framgår av hyresavtalet.
Om du exempelvis säger upp
lägenheten den 24 april upphör avtalet oftast den 31 juli
och du måste betala hyra fram
till dess.

Vad ska jag tänka
på innan jag lämnar
lägenheten?

Lägenheten ska städas mycket
noggrant innan du lämnar
tillbaka nycklarna. Hyresvärden brukar dela ut en checklista för flyttstädning som
du kan följa. Om lägenheten
inte är tillräckligt städad kan
du få stå för städkostnaden
i efterhand. Innan du flyttar
gör hyresvärden en lägenhetsbesiktning. Vid skador
eller onormalt högt slitage på
lägenheten kan du bli skadeståndsskyldig.

Hur gör jag adress
ändring vid flytt?

När du flyttar ska du anmäla
din nya adress till Skatteverket
– det är kostnadsfritt. Vill du
att posten under en viss tid
automatiskt ska skickas vidare
till din nya adress (eftersändning) kostar det extra. Du
kan göra anmälan om flytt
och eftersändning av post på
Svensk adressändrings hemsida; www.adressandring.se.

Kontakta ditt bostadsföretag om det är något
mer du undrar över.

© SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Trycksaksnummer: 13751-2016 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Illustration: Freja Istemo Foto: Anette Jansson-Bougt och Cherstin Andersson Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Järfälla

Frågor & svar

Allmänna trivselregler
Vi tycker att det är viktigt att du som hyresgäst trivs hos oss. Som boende i hyreshus är
det viktigt att vi tar hänsyn till våra grannar. Vi försöker göra din boendemiljö så trivsam
som möjligt och hoppas att vi tillsammans kan göra detta möjligt.
Har du frågor, funderingar som berör ditt boende är du alltid välkommen att höra av dig
till vårt BoServicekontor på info@torebo.nu eller telefon 0506- 102 01
Det är vi tillsammans som skapar den trivsel som vi önskar
Den egna lägenheten
 Mata inte fåglar från balkong eller fönster. Fåglar skräpar ner och mat som faller till
marken lockar till sig råttor.
 Skaka inte mattor eller andra föremål från balkong eller fönster.
 Balkonglådor skall placeras på insidan av balkongen.
 Varmvatten förbrukar mycket energi. Var sparsam med varmvattenförbrukningen
och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens
gemensamma utrymmen.
 Ditt golv är grannens tak ha inte på för hög volym på din TV eller stereoanläggning.
Montering- och flytt av möbler är ljud som kan upplevas störande om man inte är
försiktig, tänk på att alla typer av ljud snabbt fortplantar sig i en trappuppgång.

 Mellan kl. 22.00 och 06.00 ska det tas extra hänsyn. Undvik att använda diskmaskin
eller tvättmaskin under denna tidsperiod.
 Om du är bortrest under en längre tidsperiod är det bra om du meddelar detta till
BoServicekontoret ifall det skulle hända något med din lägenhet.
 Håll rent och snyggt i trapphus, vindar, tvättstugor och där du slänger sopor.
 Skräpa inte ner och kasta inte cigarettfimpar utomhus. Använd papperskorgar och
askfat.
 Planerar du fest? Informera grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att
störa. Gärna genom att lämna ett personligt meddelande.

Gemensamma utrymmen

 Lägg inte ut mat utanför fastigheten då det lockar till sig fåglar och skadedjur.
 Dörrar stängs skall hållas låsta för att undvika inbrott och skadegörelse.
 Om du ser okända personer som vistas i någon av våra gemensamma utrymmen
eller om du ser något som verkar misstänksamt notera gärna detta och hör av dig
till oss på BoServicekontoret.
 Rökning i gemensamma utrymmen (hissar, trappor, tvättstugan) är under inga
omständigheter tillåtet. Hänsyn måste tas till de som är allergiker samt till
barnfamiljer.

Trivselregler
Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer
också krav på oss som bor där att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt
att leva.
Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så
kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte
räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och
bo. Småbarn låter, vattenledningar brusar, TV-apparater kan höras, cigarettrök luktar. Vissa
störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen.
Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet:
Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten.
För att förtydliga lagtexten har vi en rad punkter för ordning och trivsel.
Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna.

Hyresgästen förbinder sig:












att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende
att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter
att nattetid undvika störande vattenspolning
att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena
kvällar och nätter
att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser,
trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka
störande ljud
att inte utan särskilt tillstånd från Törebodabostäder sätta upp parabolantenner, skyltar,
markiser eller dylikt
att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset
att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan
innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom
Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.

Ta hjälp av oss vid störningar
Att bo i flerfamiljshus kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Men ibland
kan det bli för mycket ljud och störningar. Om du av någon anledning inte kan hantera
situationen själv kan du ta hjälp av oss.
Bo tillsammans i flerfamiljshus
Ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Oftast vet den som stör inte att man
irriterar någon och det brukar räcka med en påringning. Men om du har försökt med det och
störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera
situationen, kan du ta hjälp av oss.
Under kontorstid är du välkommen att ringa till vår BoService på 070 33 00 355
Behöver du råd eller hjälp utanför kontorstid kontaktar du vår störningsjour.

Störningsjouren kvällar och helger
mån – tors kl 16.30 – 07.30
fre efter kl 16.00 – mån 07.30

Securitas: 0501 – 39 89 89
Så här säger lagen
Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar och
visa hänsyn. En vanlig myt är att man har rätt att ha fest en gång per månad och att man då
får störa hur mycket man vill. I själva verket har du rätt att ha fest så ofta du vill, men du har
inte rätt att störa dina grannar.

Information från din fastighetsägare

Här återvinner vi
matavfall!
Du ska alltså…
...sortera ut och lägga ditt matavfall i papperspåsar som sedan placeras i det bruna kärlet.
Använd alltid påshållaren – då håller påsen bättre!
När Vakin gjort kontroller har det visat sig att annat än matavfall
läggs i de bruna kärlen. Dessutom används ofta vanliga plastpåsar
för matavfallet.

Gör så här!
Låt matavfallet
rinna av i slasken
innan du lägger
det i påsen för
matavfall.

Noggrann sortering ger mycket biogas och en bra rötrest för gödning. Därför är det viktigt att sortera rätt!

KOM IHÅG!
Bara matavfall i de bruna kärlen!
Inga plastpåsar runt matavfallet!

Fyll påsen ungefär till häften, så
att du kan rulla
ihop den ordentligt.

Sortera mera
Det är viktigt att sortera även övrigt avfall på rätt sätt. Det gäller
särskilt farligt avfall.
Vad är farligt avfall?
Oljerester, lösningsmedel, batterier, sprayburkar, lysrör,
glödlampor och elavfall är exempel på farligt avfall.
Lämna detta till närmaste återvinningscentral (ÅVC).

Lägg papperspåsen i det
bruna kärlet.

Återvinningscentralernas öppettider samt mer information om
avfallssortering finns på www.vakin.se.
För frågor eller synpunkter vänd dig till din fastighetsskötare
eller områdesvärd.

Tack för din insats!

FEL!

Matrester (tillagade eller råa)

Ägg och äggskal

Bröd, kex, kakor och bullar

Skal från skaldjur

Grönsaker, rotfrukter och frukt

Mindre ben från kött, fisk och
fågel

Kaffesump och kaffefilter
Tesump och tepåsar
Ris, mjöl, pasta

Popcorn, godis och choklad
Blommor och blad (men inte jord!)

Tobak – fimpar
och snus
Tuggummi
Mjuk plast/plastfolie
Jord, lera, sand
och grus
Kattsand

Blöjor
Bindor och tamponger
Textilier
Dammsugarpåsar
Grillkol och aska
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RÄTT!

atavfallet
PLAST runt m
inningsförstör återv
processen!
ör hemma i
KATTSAND h
åsen!
vanliga sopp

Den bruna påsen
Matavfallet som du sorterar ut lägger du i en separat brun papperspåse. Påsen bryts enkelt ner
i rötningsprocessen och blir även den till biogas.
Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. En stark botten med stor limyta gör
påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen. Tillsammans
med påsarna får du en ventilerad påshållare.
Den ventilerade påshållaren ser till att papperspåsen håller sig
någorlunda torr. Du monterar den enkelt under
diskbänken med skruvarna som följer med.
Skulle påsen bli missfärgad, fläckig och fuktig
så är det helt naturligt men låt gärna blöta
matavfallet rinna av i vasken innan du lägger
det i påsen.
Använd aldrig plastpåsar till matavfallet.

Påshållaren
Den ventilerade påshållaren ser till att papperspåsen håller sig någorlunda torr. Du monterar
den enkelt under diskbänken. Skulle påsen bli missfärgad, fläckig och fuktig så är det helt
naturligt men låt gärna blöta matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i påsen.

Visste du att?




Det tar ca 400 år för naturen att bryta ner en traditionell plastpåse.
Det tar 10-20 år för naturen att bryta ner en nedbrytningsbar plastkasse.
Det tar 10-40 dagar för naturen att bryta ner en fullt komposterbarpåse.

Om alla svenska hushåll skulle använda komposterbara påsar till hushållssoporna skulle
koldioxidutsläppen minska med 24.500 ton per år.

Tips om påsen








Använd alltid påshållaren
Låt blött matavfall rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen.
Släng påsen minst var tredje dag även om den inte är full.
Släng hushållspapper, ofärgade servetter och bitar av tidningspapper
i påsen - det hjälper till att hålla avfallet någorlunda torrt.
Låt kaffesumpen torka till en stund innan du slänger det.
Vik ihop påsen noggrant innan du lägger den i matavfallskärlet.

Kårtorpsgatan 4 - 8
Tel: 0506 – 102 01 e-post: info@torebo.nu
Besöksadress: Norra Torggatan 5
545 30 TÖREBODA

Endast brun papperspåse runt matavfallet.
Plastpåsen förstör nedbrytningsprocessen.

Bli en återvinnare
Du som bor hos Törebodabostäder är med och bidrar till att vi blir en av landets bästa återvinnare.
Återvinnarna är många - du som bor hos oss och vi som hyresvärd. Tillsammans arbetar vi för en hållbar miljö.

Värme
Hur varmt ska det vara i min lägenhet?
Törebodabostäder AB skall se till att temperaturen i din lägenhet är
20 grader vintertid. Det är den temperatur som Socialstyrelsen
rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål. Varje
grads ökning av inomhustemperaturen ger en ökning av
energiförbrukningen med 5 procent. Det i sin tur bidrar till en
negativ klimatpåverkan.

Varför är elementet svalt nedtill?
I våra lägenheter har vi vattenburen värme (element fyllda med vatten som cirkulerar). Ett
element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill,
ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Det är inte säkert att ditt
element alltid är varmt. Termostaten är elementens ”hjärna” och mäter när rummet når rätt
temperatur och stängs då av. Elementet kan då vara kallt när det är 20 grader i rummet.
Det har varit kallt ute i flera timmar men elementet är ändå inte varmt?
Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet.
Det kan därför dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element om din lägenhet
ligger i slutet av värmesystemet. Det kan därför vara bra att ha lite tålamod vid väderomslag.
Det varma vattnet är på väg till dig.
Hur gör jag för att kontrollera temperaturen i min lägenhet?
Du mäter temperaturen i lägenheten på en meters höjd från golvet i mitten av rummet.
Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än 20 grader och elementet ändå är kallt?
Visar det sig att inomhustemperaturen är lägre än 20 grader, kan du först kontrollera hur du
har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i
rummet. Det är viktigt att du inte täcker för termostat och element med möbler, gardiner
eller elementskydd, för då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och
varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.
Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in
en felanmälan kommer din boserviceman och mäter temperaturen i din lägenhet. Är den 20
grader eller mer görs inget ytterligare. Är det kallare än 20 grader görs en kontroll av
värmesystemet så att inget är fel på funktionerna.

Tips för ett bra inomhusklimat


Se till att inte fönster står öppna under en längre tid! Vädra istället ordentligt en kort
stund.



Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det
förhindrar att värmen sprids i rummet.



Täck inte för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än
det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.



Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i
rummet.



För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in
den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom
lägenheten.

Tips om din vattenförbrukning
En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen
går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat.
Men du ska också vara uppmärksam på exempelvis en droppande kran som innebär en
större vattenförbrukning än man kan tro.

Många droppar små


Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år, eller
motsvarande mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det cirka 55 liter.



Beroende på modell motsvarar en spolning på en snålspolande toalett cirka 2-4 liter vatten. Åtgärda en toalett
som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett
dygn blir det cirka 1 000 liter.



En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120
liter varmvatten². Spara vatten genom att duscha kortare tid.



Duscha istället för att bada i badkar.



Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Spara vatten genom att fylla tvättmaskin ordentligt innan start.



Det går åt 15 liter vatten för en disk. Spara vatten och fyll diskmaskinen innan start



Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter
vatten.



Om du har trädgård, bevattna inte med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten i till exempel tunnor.

Spartips!


Diska smart. Diska och skölj i balja och undvik att skölja disken under rinnande vatten före
maskindisk.



Välj en energieffektiv diskmaskin. Titta på energimärkningen när det är dags att byta
diskmaskin. Fyll maskinen och använd kortast möjliga diskprogram.



Duscha effektivt. Genom att minska duschtiden från 15 till 5 minuter sparas 6 kr per dusch.
Om du stänger av vattnet när du schamponerar håret och tvålar in dig sparar du ännu mer.



Moderna kranar drar mindre. Moderna kranar och munstycken spolar bara en tredjedel så
mycket vatten som gamla – cirka 12 liter per minut mot cirka 35. Tänk också på att engrepps - och
termostatblandare drar mindre energi än separata kranar för varmt och kallt vatten.



Stoppa droppandet. Kranar med otäta packningar kan läcka så mycket som 500 kWh om året.
Det blir billigare att byta packningar.

När kylan har slagit till ordentligt är det normalt att elförbrukningen ökar men med några
små enkla spartips kan man undvika att kostnaderna för hushållselen gör hål i plånboken.


Köp en varm filt och sänk inomhustemperaturen. En enda grad minskar
energianvändningen med hela fem procent. Och om du reser bort kan du sänka
inomhustemperaturen till femton grader.



Glödlampans tid är förbi. Lågenergilampor, halogen och LED-belysning ger mer
belysning per kWh. Byt till effektiv och bra belysning och släck när ljuset inte behövs.



Stäng av TV och dator med strömbrytaren. Om många elapparater står i stand-by,
förbrukar stora mängder el. Dra ur alla batteriladdare, t.e.x. till mobiltelefonen, när
de inte används. Batteriladdare som lämnas kvar i uttaget drar el och kan dessutom
innebära en brandrisk.



Ställ in rätt temperatur i kyl och frys. Kylen ska ha runt plus fem grader och frysen ska
ha minus 18 grader. En grads sänkning innebär fem procent mer el-förbrukning.



Använd vattenkokare när du ska koka vatten. Det går snabbt och du sparar energi.



Tvätta bara fulla maskiner och tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är
möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.



Kortare sångstunder i duschen. En dusch på 15 minuter kräver tre gånger så mycket
energi som en dusch på 5 minuter.

Så ser du till att din ventilation fungerar som det ska
Det är viktigt att ventilationen i din lägenhet fungerar för att luften ska kännas fräsch.
Var noga med att håll dina ventilationsöppningar rena för en god ventilation!

Smuts och damm som samlas på luckan rengörs regelbundet med en lätt fuktad trasa.

Även springventilerna som sitter under eller ovanför fönstren reglerar luften.
Springventilen ska alltid stå några millimeter öppen för en god ventilation.
Genom att trycka ihop "piggarna" som sitter på sidorna reglerar du öppnings- och
stängningsmekanismen.

Så här gör du rent köksfläkten:
Filtret sitter bakom ett galler på undersidan av spiskåpan. Du tar loss det genom
att hålla inne två knappar och vinkla det nedåt.

Lägg gallret på diskbänken med baksidan upp. Filtret hålls fast av en hållare, som
du tar bort genom att hålla nere två piggar.

Gör rent filtret med varmt vatten och diskmedel med bra förmåga att lösa fett.
Krama sedan ur filtret.

Sätt filtret på plats med hållaren på samma sätt som du tog loss det. Och slutligen
– sätt fast gallret med klykorna i bakre kanten först och tryck sedan fast det i
framkant. Det ska höras ett klick.

Ventilation
Ventilationen i lägenheten är till för att förorenad luft ska transporteras bort och ersättas med
ren luft. Föroreningarna kommer bland annat från matlagning, tvätt och rökning.
Ventilationen ska anpassas så att miljön för er som bor där blir rätt och att ni mår bra.
Fungerar inte ventilationen i lägenheten så finns det risk för att din lägenhet får fuktskador.
Frånluftsdon sitter placerade i kök och badrum och ser till att luften i bostaden byts ut.
Luften kommer in i bostaden genom ventiler i sovrum och vardagsrum.

Rengöring av ventilationsdon/filter
Lägenhetens ventilationsdon ska rengöras regelbundet med
en liten borste för att rätt ventilation ska bibehållas. Donen
är inställda så att det ska bli en behaglig inomhusmiljö,
ändra därför inte på inställningen. Om flera don plockas ner
samtidigt för rengöring så var noga med att inte förväxla
dem.

Rengöring av filter i köksfläkten
Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden
vid normal användning för att fungera optimalt. Brand kan uppstå till följd av att filtret inte
rengörs. Filterduken och filterkorgen läggs i varmt vatten blandat med diskmedel. Någon
gång om året bör spiskåpan rengöras invändigt, torka med våt trasa och diskmedel.

Ventilation
För att ge bästa möjliga inomhusklimat är det viktigt att ventilationen är balanserad.
Det innebär att ni inte får ändra ventilationsdonen i er lägenhet eftersom ni då skapar obalans
i systemet och de ändringar ni gör påverkar grannarna.
Så därför ändra inte på ventilationsdonen.

Byta batteri i
Brandvarnare
Gör det själv

Kom ihåg!
Byt alltid batteri den 1 september

Brandskydd
Tomt i trapphus och loftgångar
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får inte cyklar, barnvagnar, och annat
som försvårar en utrymning, förvaras i trapphuset eller på loftgångarna. I händelse
av brand eller sjuktransporter är våra trapphus den huvudsakliga utrymningsvägen
och får därför inte blockeras.
Detta gäller även mindre föremål som t ex mattor, skor, blommor och liknande.
Det är även brandfarligt att förvara saker i trapphus - ingen förvaring alls får ske.
De föremål som vi ser i trapphuset kommer vi hädanefter uppmana dig att ta bort.

Brandskydd
Lämna inget skräp, möbler eller byggmateriel i de allmänna utrymmena. I en akut
situation kan det ibland vara avgörande att snabbt kunna komma ut ur fastigheten,
oavsett var du befinner dig. Detta betyder att även vind, källare och trapphus blir en
utrymningsväg. I dessa situationer är det oerhört viktigt att räddningspersonalen
snabbt kan ta sig in. Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa utrymmen,
inte ens för en kortare tid.
Om vi anser att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart
material kan det komma att forslas bort på din bekostnad utan vidare förvarning.
Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig
inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon
annan och trapphuset är rökfyllt, stanna då i din lägenhet och se till att dörrar och
fönster är stängda.
Barnvagnar och cyklar i ett trapphus är bland de största hindren för
räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand
och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar.
Dörrmattor ska vara på insidan av lägenhetsdörren. Då blir det enklare att hålla
trapphuset rent. Dessutom minskar du risken för brand i trapphuset. En dörrmatta
tar lätt eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på mycket kort
tid.
Du ansvarar själv för brandvarnaren som finns monterad i din lägenhet.
Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera att den fungerar samt byta batterier
och hålla den ren från damm.

Skydda dig och dina grannar mot brand
Stoppa branden
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet.
Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kar
tonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den
sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare
och vind minskar också risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan
ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och
räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att
hjälpa vid sjukdom eller brand.

Om det brinner gör så här
Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhets
dörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga
röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten
Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset
– stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner.
Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring,
Fastighetsägarna Sverige, Länsstyrelserna och Räddningstjänsterna.
Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand
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Om det börjar brinna

Varje sekund räknas.
Handlar du på rätt sätt kan du motverka att en totalbrand utbryter.
Lyckas du med det ökar chansen att rädda liv och egendom.
Det ska du göra om det börjar brinna:


Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så
snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under
röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt
trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta
reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är
varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig.
Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att
räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.



Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.



Larma, ring 112 till räddningstjänsten. Möt upp räddningstjänsten när de
kommer.



Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och
rikta mot glöden – inte på lågorna.

Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Serviceanmälan dagtid: 0703 300 355
Akuta fel kvällar och helger: 0771 860 860

Efter branden
Har du råkat ut för en brand i ditt hem - av större eller mindre omfattning? Det är en uppskakande
händelse som kanske också känns overklig. Det är svårt att veta vad man skall göra när man står ensam
kvar sedan branden är släckt. Vart kan man vända sig för att komma tillbaka till ett normalt vardagsliv så
snabbt som möjligt?

Många vill träffa dig
Flera personer från olika hjälpinstanser kan komma att vilja prata med dig med anledning av branden:
räddningstjänstpersonal, sjukvårdare, polis, socialtjänsten, restvärdesledare, försäkringstjänstemän,
Törebodabostäder, POSOM: POSOM står för ”Psykiskt och socialt omhändertagande” och är en grupp
som finns inom kommunen som hjälper till med att ta hand om de som är berörda av händelsen.
De aktiveras vid behov genom räddningsledaren. Hur många beror på skadornas omfattning.

Serviceanmälan dagtid: 0703 300 355
Akuta fel kvällar och helger: 0771 860 860

Restvärdesskydd
Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp.
Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning.
Räddningstjänstpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär ut eller täcker över värdefulla
möbler, tavlor m.m. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Restvärdesledare
Vid mer omfattande skador kommer en restvärdesledare, ett brandbefäl med stor erfarenhet, till platsen.
Denne representerar försäkringsbolagen och kallar vid behov in olika saneringsföretag för att utföra det
s.k. restvärdesarbetet. Det innebär bland annat att så snabbt som möjligt ta hand om skadad egendom.

Hemförsäkring
Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Larmtjänst, försäkringsbolagens
gemensamma organisation, utför arbetet med hjälp av olika entreprenörer. Respektive försäkringsbolag
står för kostnaden. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om
kostnaderna för en eventuell sanering.
Har du frågor om saneringen, tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Bostad
Om branden varit så omfattande att du inte kan bo kvar får du hjälp med akut och tillfälligt boende
genom ditt försäkringsbolag. Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som
saknar hemförsäkring.
Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du vända dig till kommunen.
Om du lämnar bostaden, för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgifter till
Törebodabostäder, restvärdesledaren eller polisen, om var de kan nå dig.

Vatten, el, tele
Om det varit en mindre brand kontaktar du själv Törebodabostäder.
Vid mer omfattande bränder är det en av restvärdesledarens uppgifter att kontakta Törebodabostäder
som ser till att vatten, el och tele kommer igång.

Serviceanmälan dagtid: 0703 300 355
Akuta fel kvällar och helger: 0771 860 860

Polisutredning
Polisen och polisens tekniker utreder vad som kan ha orsakat branden såsom teknisk orsak, om det är en
anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet.
Polisens uppgift är bland annat att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen
finns på plats under själva släckningsarbetet.
Brandplatsen kan spärras av, även för dem som bor i huset, i avvaktan på polisens undersökningar.

Försäkringsbolag
Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Om det finns en restvärdesledare på platsen,
kontaktar också denne försäkringbolaget men du måste även själv göra en skadeanmälan.

Försäkring
Törebodabostäder har en försäkring för fastigheten, men det är du som hyresgäst som måste ha en
försäkring som gäller för det lösöre du har i ditt boende. Har du ingen försäkring får du som
hyresgäst stå för alla kostnader på egen hand. Normalt har de flesta försäkringar någon form av
självrisk, vilket gör att en mindre kostnad nästan alltid uppstår för den försäkrade. Oavsett vilken
typ av olycka som skett är det alltid viktigt att du eller någon annan kontaktar ditt försäkringsbolag.

Viktiga dokument
Om du inte kan bo kvar kan det vara viktigt för dig att ta med en del värdehandlingar och dokument som
kreditkort, nycklar, försäkringsdokument, pass, betyg och fotoalbum.

Serviceanmälan dagtid: 0703 300 355
Akuta fel kvällar och helger: 0771 860 860

Kontaktuppgifter
Organisation

Telefon nr

Telefontid

Hemsida

Törebodabostäder AB

Kontor: 0506 102 01

mån, tis, tors
07.30-09.30 och
14.00-16.00
fre 07.30-09.30

torebo.nu

BoService: 070 33 00 355 mån – tors
07.30 – 16.30
fre 07.30 –16.00
Jourtelefon:

mån-tors
16.30-07.30
fre
16.00 – mån 07.30

Jourhavande medmänniska

08 702 16 80

21 - 06

Röda korset jourtelefon
Nationella hjälplinjen
Rädda barnens föräldratelefon

077 19 00 800
020 22 00 60
020 78 67 86

Jourhavande präst
Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Polisen
Sjukvårdsupplysningen

112
0500 42 40 01

14 - 22
13 – 22
mån
15 -20
tis-fre 18 - 21
lör-sön 13 - 16
21 - 06
dygnet runt

svenskakyrkan.se
skovde.se/rt

114 14
1177

dygnet runt
dygnet runt

polisen.se
1177.se

jourhavandemedmanniska.com
redcross.se
hjalplinjen.se
rb.se

Sanering av

vaggloss

VÄGGLUSEN ÄR ETT NATTDJUR
Vägglusen har återigen blivit ett problem i både Sverige och resten av världen.
Det beror dels på att vi reser mer nu än förut och att lössen har utvecklat större
motståndskraft mot bekämpningsmedel.
Vägglusen är en nattaktiv insekt som precis som myggen lever av att suga blod från
oss människor. Den är rödbrun och liknar en platt skalbagge. Kroppen blir mellan en
och fem millimeter lång och den kan inte flyga. Lusen lever upp till ett år men om
födan försvinner kan de gå i dvala lika länge och sedan komma tillbaka.

INFÖR SANERINGEN

Vägglössen gömmer sig gärna i veck och skrymslen
så dammsug därför noga under möbeldynor, kuddar
och så gott det går under möblerna.

Tänk på att lägga dammsugarpåsen i en väl försluten
plastpåse. Släng den genast i brännbart avfall!

Flytta ut alla möbler minst 50 centimeter från
väggen i de rum som ska saneras. Det hjälper
oss att komma åt längs golv- och taklister.

Lägg sängkläder och övriga textilier i väl förslutna
plastsäckar.

Öppna säckarna försiktigt i direkt anslutning till tvättmaskinen. Kasta därefter plastsäckarna genast i
brännbart avfall!

Ta ner alla gardiner och tavlor

Tvätta alla textilier i minst 60 grader och torktumla
sedan. Lägg därefter de tvättade och torkade
textilierna i väl förslutna plastsäckar.
Läs tvättrådet så att textilierna klarar temperaturen.

Dammsug och våttorka alla golv
Städa ordentligt!
Vi erbjuder miljövänliga vattenlösliga plastsäckar
för isolering och tvätt av textilier.
Kontakta vår kundtjänst för mer information,
telefon 0771-122 300.

SÅ GÅR SANERINGEN TILL
Innan saneringen påbörjas genomför vi alltid en riskbedömning som ligger till grund för valet av
bekämpningsmedel och bekämpningsmetod. Det drabbade utrymmet saneras först med ett medel som
antingen sprayas eller dimmas. Därefter applicerar vi ett för människor giftfritt pulver längs springor
och lister. Pulvret verkar uttorkande på vägglusens hud och den avlider efter ett tag.
Vid kraftiga angrepp av vägglöss måste vi ibland ta bort lister, tapeter och andra snickerier för att
kunna sanera ordentligt.
Ingen får vistas i det sanerade utrymmet på fyra timmar. Det går bra att vara i intilliggande rum.
Husdjur, gravida, allergiker och barn under tre år bör inte gå in i sanerade utrymmen inom 24
timmar efter saneringen.
Förutom sanering med bekämpningsmedel erbjuder vi värmebehandling. Det kan ta flera veckor innan
alla vägglöss är borta och saneringen kan behöva upprepas.

EFTER SANERINGEN
Var noga med städningen.
Dammsug noga och ofta.
Våttorka inte golv och lister på fyra veckor, för då kan bekämpningsmedlet försvinna.
Tvätta sängkläder och andra textilier regelbundet.
Sov kvar i sängen även om det känns obehagligt. När vägglössen kommer fram
ur sina gömslen nattetid kommer de att exponeras för bekämpningsmedlet.

Vi använder endast
bekämpningsmedel
som är granskade och
godkända av svenska
myndigheter. Våra
tekniker är utbildade
och licensierade av
Socialstyrelsen.

Flytta inte möbler mellan olika rum, då ökar risken att lössen sprids.

HÄR TRIVS VÄGGLUSEN

Om du drabbats av vägglöss är det mycket troligt att du hittar merparten av dem inom en radie av 1,5 meter från sängen. De markerade
kryssen visar ställen där vägglusen trivs allra bäst. Kontrollera därför golv- och taklister, säng, sängram, gavel och madrass. Titta noga
under och bakom nattduksbord, i skarvar och i stoppade möbler samt bakom tavlor, gardiner och under möbler.

PANANG.SE 1503

SNABBFAKTA OM VÄGGLÖSS
Hur kommer vägglusen hem till mig?
Vanligaste sättet att få med sig löss hem är via bagaget, vid övernattning på annan ort eller vid
köp av begagnade möbler.

Hur vet jag om jag har vägglöss hemma?
Om du drabbats av vägglöss hittar du troligen merparten av dem i närheten av sängen. Börja att
kontrollera säng, sängram, gavel och madrass. Titta under och bakom nattduksbord, i skarvar och
i stoppade möbler. Det är också vanligt med vägglöss vid golv- och taklister. Vägglöss kan också
finnas på andra ställen som bakom tavlor, gardiner eller under möbler.

Sprider vägglusen smitta?
Det finns i dagsläget inga kända fall av att vägglössen sprider sjukdomar.

Hur blir jag av med dem?
Det kan vara svårt att bli av med vägglöss när du väl fått in dem, men det går. Vi kan erbjuda
olika metoder för bekämpning. Tillsammans kommer vi fram till vad som är mest lämpligt i ditt
fall. Kontakta oss om du misstänker att du har drabbats eller har frågor om andra skadedjur.

Vägglusens olika levnadsstadier:

www.nomor.se
0771-122 300

Tips och råd vägglöss
Tips and advice bedbugs

Förberedelser vid sanering av vägglöss.
Preparations for bedbug treatment.
För bästa resultat är det viktigt att du noga
följer våra instruktioner. Om förberedelserna
inte är tillräckliga, måste vi ibland avbryta
behandlingen och kontakta fastighetsägaren
eller förvaltaren för ﬂer åtgärder.

Plocka undan och städa inför vårt besök för att skapa bästa
förutsättningar för inspektionen. Dammsug och våttorka.

Tidy up before our visit to ensure the best prerequisites
for our inspection. Vaccum and wet clean (swab).

For best results, it is important that you
follow our instructions carefully. If the
preparations are not sufﬁcient, we may
have to stop the treatment and contact
the property owner for further action.

Ta av alla sängkläder och tvätta dem i 60°C.

Take off all the bed clothing and
wash them at 60°C.

Ställ upp sängen på högkant och vänd på soffan.

Flytta ut möblerna från väggarna.

Lift the bed and the sofa onto its edge.

Move furniture away from the wall.

Vi behöver undersöka alla rum.

Plocka ner gardinerna innan saneringen och planera för tvätt.
Vid behov kommer du att få tvättsäckar som gardinerna ska
placeras i för att undvika att vägglössen sprids.

We must have access to all rooms.

Take down any curtains before our treatment and plan for
laundry. If needed, you will receive laundry bags to place
the curtains inside in order to prevent any bedbugs from
spreading.

Important during the treatment

Gå inte in i behandlade rum
på minst två timmar, om inte vi meddelar något annat.

Do not enter treated rooms for at least two hours,
unless we tell you otherwise.

Efter de första två timmarna kan du använda
möbler och rum som vanligt. Du måste sedan
sova i alla behandlade rum.

Överkänsliga personer med exempelvis astma/allergi,
barn under två år, gravida och husdjur bör undvika att
vara längre stunder i behandlade rum så länge
eventuell lukt kvarstår.

After the initial two hours, you can use the furniture and
rooms as usual. You must also sleep in all of the treated
rooms.
Hypersensitive people such as those suffering from
asthma or allergies, children under two years, pregnant
women and pets should avoid spending longer periods
in treated rooms as long as any odours persist.

Våttorka eller dammsug inte längs lister i de behandlade
rummen och häng inte upp tvättade gardiner förrän
behandlingen är klar, det vill säga minst 8 veckor.

Do not mop or vacuum along lists in treated rooms
or hang laundered curtains until the treatment is
complete, which will take at least 8 weeks.

Under behandlingen får du inte ﬂytta runt möbler
eller ta in nya möbler i bostaden.

During the treatment period you are not allowed to move
furniture around or take in new furniture into the property.

Om behandlingen

About the treatment

Vi hjälper dig att lösa problem med vägglöss så snabbt som
möjligt, men trots att moderna metoder är effektiva, så tar
det fyra till sju dagar innan de börjar ge effekt. Oftast
tar det cirka åtta veckor innan vägglössen är helt borta.

We help you solve any bedbug problems as quickly as
possible. However, even though modern methods are
effective, it can take four to seven days before
they start to take effect. It usually takes about eight weeks
before the bedbugs are completely eradicated.

Så här brukar processen se ut:
Vecka 1: Du kommer inte att märka av någon större
förändring eftersom vägglössen först behöver komma i
kontakt med det medel vi har använt.
Vecka 2–4: Nu kan du hitta döda vägglöss på golvet och
längs med golvlisterna.
Vecka 4–6: Vägglössens ägg kläcks efter cirka 20–30 dagar,
och du kan nu hitta små vägglöss (nymfer). De är dock
känsliga för behandlingen och lever bara en kort period.
Vecka 6–8: Nu bör det inte ﬁnnas några mer tecken på
vägglöss. Vi kontaktar dig och om det trots allt skulle ﬁnnas
några vägglöss kvar så fortsätter vi behandlingen.

Egen behandling av textilier
Tvätt: Tvätta sängkläderna
regelbundet och över 60° C.
Dock dubbelkolla tvättrådet
att textilierna kan klarar
temperaturen.

This is the normal process:
Week 1: You will not notice any major changes at this stage.
The bedbugs must ﬁrst come into contact with the insecticide
before it can take effect.
Week 2–4: You will start to ﬁnd dead bedbugs on the ﬂoor
and along the skirting boards.
Week 4–6: Bedbug eggs hatch after 20–30 days, and you
will start to notice small bedbugs (nymphs). However, they
are sensitive to the treatments and will only live for a short
period.
Week 6–8: At this point there should be no more signs of
bedbugs but we will contact you and if any bedbugs are still
present, we will continue the treatment.

Treating textiles
Washing: Wash bed linen regularly and over 60° C.
However, always check the wash label that the
material can handle 60° C.

Frys: -18° C i en vecka.

Freezing: -18° C for one week.

Värme: Torktumla i cirka
50 minuter. Välj temperatur
”skåpstorrt” eller liknande.

Heating: Tumble dry for about 50 minutes at
a “cupboard dry” temperature or similar.

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll,
matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom
förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi
hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Utg. 4 Formgivning och produktion: www.luxlucid.com

Viktigt under behandlingen

Sanering av

kackerlackor

KACKERLACKAN ÄR EN ALLÄTARE
Det finns flera tusen olika arter av kackerlackan. Den vanligaste arten i Sverige
är den tyska kackerlackan. Den är ljusbrun och mellan tio och femton millimeter lång.
Den kännetecknas av ett ljust streck mitt på huvudet.
Kackerlackan äter i princip allt den kommer över. Även läder, papper och tvål kan tjäna som föda.
Den är mest aktiv på natten och den kan flyga, men gör det sällan.

SÅ FÖREBYGGER DU
Med rent och städat hemma kommer du långt, eftersom du tar bort föda för kackerlackorna.
Ställ undan disk och håll rent. Förvara mat i väl förslutna kärl. Töm soporna ofta
och undvik att låta husdjurens mat stå framme länge. Se upp för fuktiga utrymmen i ditt hus,
där trivs kackerlackorna.

INFÖR SANERINGEN
Kackerlackor är svåra att bli av med. För att lyckas med bekämpningen krävs att du som boende
förbereder din bostad noga.

Töm alla köksskåp och torka ur dem ordentligt.

Torka av bänkskivor, hyllor och inuti skåp.

Städa ordentligt överallt, även fläktfiltret.

Dra ut spisen och rengör bakom den.
Låt den stå utdragen tills saneringen är utförd.

Var noga med att tömma soporna.

Städa och torka rent i skåpet under diskbänken.

SÅ GÅR SANERINGEN TILL
Då vi konstaterat att det finns kackerlackor i fastigheten placerar vi ut så kallade kontrollstationer,
en hopvikbar pappersfälla med en klisterremsa i mitten. På remsan sitter ett giftfritt feromon
som lockar till sig kackerlackorna.
Efter en vecka kontrollerar vi pappersfällorna och finns det kackerlackor i dem påbörjas saneringen.
Innan saneringen genomför vi alltid en riskbedömning som ligger till grund för valet av
bekämpningsmetod och bekämpningsmedel.
Vi sanerar med ett långtidsverkande bekämpningsmedel och själva saneringen tar bara några minuter.
Ett alternativ till kemisk bekämpning är att applicera ett miljövänligt och giftfritt pulver längs
springor och lister. Pulvret verkar uttorkande på kackerlackans hud och den avlider efter ett tag.
Ingen får vistas i sanerade utrymmen på fyra timmar, men det går bra att vara i intilliggande rum.
Husdjur, gravida, allergiker samt barn under tre år bör inte gå in i sanerade utrymmen inom 24
timmar efter sanering.
Det kan ta flera veckor innan alla kackerlackor är borta och vid kraftiga angrepp kan saneringen behöva
upprepas.

EFTER SANERINGEN
Var noga med städningen.
Dammsug noga och ofta.
Våttorka inte golv och lister på fyra veckor, för då kan bekämpningsmedlet försvinna.
Lämna ingen disk framme, utan diska ofta.
Lämna inte matrester framme.
Töm soporna regelbundet.

Lämna inte porslin med matrester i diskhon utan
diska ofta.

Undvik att ge kackerlackan tillgång till mat.
Lämna därför aldrig matrester och bröd framme.

Vi använder endast bekämpningsmedel som är granskade och
godkända av svenska myndigheter.
Våra tekniker är utbildade och
licensierade av Socialstyrelsen.

Förvara mat och torrvaror i väl förslutna kärl.

PANANG.SE 1503

SNABBFAKTA OM KACKERLACKOR
Hur kommer kackerlackan hem till mig?
Att transportera mat är alltid en risk, oavsett om det sker från din utlandsresa eller från mataffären
runt hörnet. Kackerlackor trivs i torrvaror som kryddor, mjöl och ris.
Kackerlackan förökar sig snabbt och ju tidigare de upptäcks desto mindre blir risken för spridning
vidare i fastigheten.

Hur vet jag om jag har kackerlackor hemma?
Kackerlackor kan vara svåra att upptäcka eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten.
Ofta upptäcks de genom en unken lukt eller att man hittar döda kackerlackor eller spillning efter
dem. Kackerlackorna söker sig gärna till någon värmekälla för att föröka sig, till exempel under
kyl och frys eller bakom spisen. Om du misstänker att du har kackerlackor hemma så hittar du
dem säkrast på dessa platser.

Sprider kackerlackan smitta?
Kackerlackan kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula
stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. Det illaluktande sekret som kackerlackan avger kan i
vissa fall ge allergiska reaktioner.

Hur blir jag av med dem?
Det kan vara svårt att bli av med kackerlackor när du väl fått in dem, men det går. Vi kan erbjuda
olika metoder för bekämpning. Tillsammans kommer vi fram till vad som är mest lämpligt i ditt fall.
Kontakta oss om du misstänker att du har drabbats eller om du har frågor om andra skadedjur.

www.nomor.se
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Sanering av

faraomyror

FARAOMYROR ÄR ALLÄTARE
Det finns flera tusen olika arter av myror. Gemensamt för dem alla är att de är sociala. Faraomyran är
en liten art och blir cirka 1,5-2 mm lång och är gyllengul i färgen. Den är helt beroende av uppvärmda
lokaler och föredrar temperaturer mellan 27 och 30 grader.
Till skillnad mot många andra myrarter så har den oftast fler drottningar i varje bo. I de fall som faraomyran påträffas i hus och hem, återfinns den i sötsaker, bröd, köttvaror, ost och vid döda insekter.
Faraomyran gör dock ingen större skada på hus och hem men kan däremot förstöra livsmedel.

SÅ FÖREBYGGER DU
Med rent och städat hemma kommer du långt, eftersom du tar bort föda för faraomyran.
Ställ undan disk och håll rent. Se även till att det inte finns matrester på diskbänk, golv eller i skåp.
Förvara mat i väl förslutna kärl. Töm soporna ofta och undvik att låta husdjurens mat stå framme
länge.

INFÖR SANERINGEN
Faraomyror är svåra att bli av med. För att lyckas med bekämpningen krävs att du som boende för
bereder din bostad noga.

Töm alla köksskåp och torka ur dem ordentligt.

Torka av bänkskivor, hyllor och inuti skåp.

Städa ordentligt överallt, även fläktfiltret.

Dra ut spisen och rengör bakom den.
Låt den stå utdragen tills saneringen är utförd.

Var noga med att tömma soporna.

Städa och torka rent i skåpet under diskbänken.

SÅ GÅR SANERINGEN TILL
Då det har konstaterats att det finns faraomyror i fastigheten identifierar en tekniker var faraomyrorna har sina
gångstråk. I gångstråken placerar teknikern ut så kallade myrdosor och en gel. Myrdosorna och gelen innehåller
ett bekämpningsmedel som faraomyran hämtar och bär med sig till boet. I boet sprids därefter bekämpningsmedlet tillresten av myrsamhället. Det kan ta flera månader innan alla faraomyror är borta.

EFTER SANERINGEN
Var noga med städningen.
Dammsug noga och ofta.
Lämna ingen disk framme, utan diska ofta.
Lämna inte matrester framme.
Töm soporna regelbundet.

Lämna inte porslin med matrester i diskhon utan
diska ofta.

Undvik att ge faraomyran tillgång till mat. Lämna
därför aldrig matrester och bröd framme.

Vi använder endast bekämpningsmedel som är granskade och
godkända av svenska myndigheter.
Våra tekniker är utbildade och
licensierade av Socialstyrelsen.

Förvara mat och torrvaror i väl förslutna kärl.
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SNABBFAKTA OM FARAOMYROR
Hur kommer faraomyran hem till mig?
Spridningen kan ske via butiker, arbetsplatser och utlandsresor. Faraomyror trivs i sötsaker, bröd,
köttvaror, ost och vid döda insekter. Risken att få med sig faraomyror hem ökar när vi köper
livsmedel från varmare länder.
Faraomyran förökar sig snabbt och ju tidigare de upptäcks desto mindre blir risken för spridning
vidare i fastigheten.

Hur vet jag om jag har faraomyror hemma?
Faraomyror kan vara svåra att upptäcka eftersom de är till storleken en liten myrart och till en
början svåra att upptäcka då myrsamhället är litet. Eftersom faraomyran föredrar värme ses den
ofta i köket på diskbänken i anslutning till t.ex. kaffebryggare och vattenkokare.
Den kan även finnas i badrum, såsom vid varmvattenledningar.

Hur blir jag av med dem?
Det kan vara svårt att bli av med faraomyrorna när du väl fått in dem, men det går. Vi kan
erbjuda olika metoder för bekämpning. Tillsammans kommer vi fram till vad som är mest lämpligt
i ditt fall.
Kontakta oss om du misstänker att du har drabbats eller om du har frågor om andra skadedjur.
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Vårda din lägenhet
Kök


Fläkt
Filtret i spisfläkten samlar upp fett från matlagningen och behöver rengöras ungefär en gång
i månaden. Ett fläktfilter som är fullt av fett fungerar inte bara sämre utan är också en
brandfara. Rengör filtret i diskmaskinen eller genom att lägga det i diskhon där du tvättar det
med ljummet vatten och milt diskmedel.



Spis och ugn
Spisen görs rent med ljummet vatten och milt diskmedel. Vid svårare fläckar kan du använda
stålull på plattorna, men inte på emaljen för då skadas den. En spis med häll torkar man av
med fuktad trasa. Fastbränd mat tas bort med en skrapa som är anpassad för detta.
Fastbränd mat kan skada värmepunkterna i en glashäll därför är det extra viktigt att rengöra
dessa direkt efter matlagning. Glöm inte att med jämna mellanrum även göra rent bakom
spisen. Ugnen gör du rent med diskmedelslösning, men vid tuffare fläckar kan du använda
såpa eller speciell ugnsrengöring.



Kyl och Frys
Frysen och kylen, måste frostas av regelbundet. Nyare kylar och frysar är självavfrostande.
Om du är osäker på din kyl och frys kontakta BoService. Isen ska tinas bort av sig själv, aldrig
hackas bort. Samla upp smältvattnet i en balja. När all is är tinad, torkar du av med en mjuk
svamp, ljummet vatten och diskmedel. Torka ordentligt torrt efteråt för att undvika ny
isbildning.



Diskbänk
Använd trasa, vatten och milt diskmedel för att rengöra diskbänken. Stålull skadar ytan.

Badrum


Toalettstol
Rengör toalettstolen regelbundet med WC-borste och rengöringsmedel. Glöm inte utsidan.
Det enda som får spolas ner i toaletten är toalettpapper, kiss och bajs. Inget annat!



Badkar
Tvätta badkaret efter varje användning så att kalk- och smutsbeläggningar inte får fäste. Tänk
på att badkarets emalj är känslig, så använd därför milt rengöringsmedel och en mjuk borste
vid rengöring

Golv


Golven rengör du genom dammsugning och fukttorkning med mopp eller väl urvriden
skurtrasa. Använd ljummet vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel (till exempel
handdiskmedel).
Parkettgolv: Tänk på att parkettgolv är känsliga för fukt. Ställ inga blomkrukor direkt på
golvet och ha balkongdörren stängd om det regnar.

Luckor, dörrar och snickerier


Målade och lackerade ytor tvättas av med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Undvik
starka rengöringsmedel och skurpulver som kan göra att ytan mattas och repas.

Byte av säkring


Det vanligaste skälet till att strömmen har gått är en trasig säkring (propp). Öppna
säkringsskåpet, det sitter oftast i hallen. Du ser om en säkring är trasig genom att en liten
metallbit fallit ned i "fönstret" på säkringens framsida. Skruva ur den trasiga säkringen.
Skruva sen i en ny säkring med samma beteckning.



Har du automatsäkringar och jordfelsbrytare kontrollera om dessa har löst ut. Det ser du
genom att den lilla spaken som sitter på säkringen pekar åt ett annat håll än de övriga.
Fäll upp spaken och se om strömmen kommer tillbaka.



Om strömmen går igen direkt efter att du bytt säkring kan det vara ett fel på någon elektrisk
utrustning. Om du har gått kopplat ur vattenkokare, kaffebryggare och liknande och
strömmen fortfarande är borta, kan det bero på att en huvudsäkring har gått sönder.
Kontakta BoService.

Golvbrunn, vattenlås och stopp i avloppet


Rensa golvbrunnen
Luktar det illa i badrummet beror det ofta på att golvbrunnen är igensatt av hår,
hudavlagringar och tvålrester. Rengör så här:
1. Lyft eller skruva av gallret som täcker brunnen.
2. Ta bort hårrester och annat som fastnat.
3. Spola brunnen med handduschen och torka av.
4. Sätt tillbaka gallret.
5. Kasta det du har rensat i soporna.
Det är inte tillåtet att använda kemiska preparat, till exempel kaustiksoda, för rengöring



Rensa vattenlåset
På avloppsröret under tvättstället sitter ett vattenlås. Vattenlåset, som hindrar att dålig lukt
kommer upp från avloppet, måste rengöras ibland. Så här gör du:
1. Ställ en hink under vattenlåset så att inte vatten och smuts rinner ner på golvet.
2. Skruva bort bottenkåpan på vattenlåset underifrån.
3. Rensa rören från smuts så långt in du kommer åt.
4. Ta med bottenkåpan till ett ANNAT handfat. Skölj och rensa ordentligt.
5. Skruva fast kåpan igen.
6. Skruva på varmvattenkranen och se så att allt är tätt.



Stopp i avloppet
Ibland kan det bli stopp i handfatet, diskhon eller toaletten. Du kan då testa att hälla i
kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det, fyll tvättstället eller diskhon till hälften med
vatten och pumpa med en så kallad vaskrensare.
Lyckas du inte på egen hand lösa stoppet – kontakta din bovärd. Tänk på att det inte är
tillåtet att använda kemiska preparat, till exempel kaustiksoda, i avloppet.

Obs! det är aldrig tillåtet att använda Klorin på några ytor i lägenheten eftersom detta
förstör lackerade ytor och golvbeläggningar. Klorin är dessutom giftigt för vattenlevande
organismer.

Kylskåp

Rinner det vatten ner på köksgolvet när du öppnar dörren till ditt kylskåp? Ofta beror det på att
hålet i kylskåpets botten är tilltäppt, eller så sitter hyllorna fel. På några minuter löser du det hela
själv.
Varje gång du öppnar kylskåpet kommer fukt in från lägenheten. Fukten sätter sig på kylskåpets
bakre vägg där kylplattan sitter. Efter ett tag bildas vattendroppar som rinner nedför väggen, så kallat
kondensvatten.
I kylskåpets botten finns ett hål där vattnet ska kunna rinna ut. Vattnet leds sedan ner till en liten skål
som sitter ovanför kompressorn. Värmen som uppstår när kompressorn arbetar räcker för att vattnet
ska förångas, så kylskåpet tar med andra ord hand om kondensvattnet.
Om smuts fastnar i det lilla avrinningshålet kan vatten börja läcka ut på
köksgolvet. Rengör avrinningshålet regelbundet, använd en tops eller
liknande!

Mellan kylskåpets bakre vägg och hyllorna ska det finnas ett mellanrum, så att
vatten som samlas på kylplattan ska kunna rinna ner. Stapla inte matvaror mot
väggen.

Ta ur och rengör hyllorna med jämna mellanrum. Passa då på att kontrollera
att det lilla avrinningshålet är rent.

Hyllans förhöjda bakkant ska sitta uppåt. Kanten förhindrar att matvaror lutar
mot kylskåpets vägg och på så vis stoppar kondensvattnet från att rinna ner.

Rengör köksfläkten
För att luften i din lägenhet ska vara fräsch är det bra om du med jämna mellanrum gör rent
köksfläktens filter. I fläkten finns ett spjäll som aldrig är helt stängt, och där ska ”gammal” luft
kunna strömma ut.
När du lagar mat blir filtret fullt med fett efter ett tag. Då fastnar damm i fettet och ventilationen
fungerar inte som den ska.
Vi rekommenderar att du rengör filtret varannan månad, eller varje månad om du lagar mycket mat.
Använd ett diskmedel som löser fett riktigt bra.
Olika spisfläktar kan skilja sig åt, men principen för att rengöra filtret, oavsett vilket material det är
av, är ungefär den samma.

Så här gör du rent köksfläkten:
Filtret sitter bakom ett galler på undersidan av spiskåpan. Du tar loss det genom
att hålla inne två knappar och vinkla det nedåt.

Lägg gallret på diskbänken med baksidan upp. Filtret hålls fast av en hållare, som
du tar bort genom att hålla nere två piggar.

Gör rent filtret med varmt vatten och diskmedel med bra förmåga att lösa fett.
Krama sedan ur filtret.

Sätt filtret på plats med hållaren på samma sätt som du tog loss det. Och slutligen
– sätt fast gallret med klykorna i bakre kanten först och tryck sedan fast det i
framkant. Det ska höras ett klick.

Frosta av frysen
När frysen börjar bli full av is är det dags att frosta av den. En nedisad frys drar mycket ström och
håller inte maten lika kall. När du frostar av är det också ett bra tillfälle att rensa ut matvaror som
kanske har legat där för länge.
Frosta gärna av din frys under en kall vinterdag, då kan du förvara matvarorna utomhus. Om det är
varmt väder kan du stoppa maten i sopsäckar av plast och vira ett isolerande duntäcke runt.
Varje gång du öppnar frysen kommer det in fukt från lägenheten. Fukten
fryser till is och bildar efter ett tag stora isklumpar. Det finns alltid lite
fukt i en lägenhet och det är inget att göra åt. Men tänk på att inte ställa
in varm mat i frysen, för då blir ångan till is. Om det börjar bli svårt att
dra ut lådorna eller att stänga dörren är det hög tid att frosta av frysen.

Börja med att stänga av frysen och ställ upp frysdörren. Låt nedersta
lådan sitta kvar och samla upp smältvattnet som droppar ner. Lägg
tidningar och en handduk på golvet framför. Ofta går det också att
ställa en långpanna på golvet.

Om det är mycket is i frysen är ett bra knep att ställa in en skål med hett
vatten. Då skyndar du på processen. Byt ut vattnet när det har svalnat.
Låt isen smälta och ramla loss. Försök inte hacka bort isen med något
vasst föremål, då kan frysgallret och väggarna bli skadade!

Rengör, torka och sätt igång frysen igen
När isen har smält så passa på att rengöra frysen. Glöm inte att torka bort smuts från gummilisterna.
Diska lådor och löstagbara hyllor, om det behövs. Se till att frysen är helt torr innan du slår på den
igen. När den har nått rätt temperatur är det dags att ställa tillbaka matvarorna.

Byt säkring
Ditt proppskåp innehåller säkringar som skyddar elsystem från överbelastning. Om du belastar
elsystemet hårt, till exempel genom att ha flera elapparater igång samtidigt, kan en eller flera
säkringar gå sönder och strömmen brytas. Då ska du koppla ur apparaterna och byta den trasiga
säkringen.
Du ser vilken säkring som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den
trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren.
Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!
Om du bor i ett nytt eller nyrenoverat hus är din lägenhet utrustad med automatsäkringar. Även där
bryts strömmen när elsystemet överbelastas, men säkringen går inte sönder. Hitta och åtgärda
orsaken till överbelastningen och återställ därefter säkringen genom att trycka upp den
säkringsknapp som fallit ner.

Många lägenheter har en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger
då av strömmen. Om lägenheten blir strömlös: dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat
in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.

Byt lysrör
När lysröret i köket eller badrumsskåpet börjar blinka är det dags att byta till ett nytt. Med rätt
handgrepp går det lätt att byta. Tänk på att köpa rätt modell, det finns många varianter att välja
mellan.
Ett lysrör håller i ungefär tre år. Sedan börjar det blinka eller så tar det längre tid innan lysröret tänds.
Ett blinkande lysrör innebär en ökad brandrisk, så byt det så snart du har möjlighet.
Innan du beger dig till affären gäller det att ta reda på vilket lysrör som passar till just ditt
badrumsskåp. Det gör du enklast genom att skruva loss det gamla lysröret och ta med det när du ska
köpa nytt. Skruva också loss den så kallade glimtändaren som sitter intill.

Byt lysrör och glimtändare
Glimtändaren ser ut som en liten propp och den behövs för att lysröret ska tändas. Både lysröret och
den lilla proppen har troligen suttit lika länge, så passa på att byta bägge på samma gång. Numera
finns det säkerhetsglimtändare, och vår rekommendation är du byter till en sån. De gör så att ett
lysrör som suttit länge inte blinkar, d v s brandrisken minskar.
Kontrollera noggrant att du har stängt av strömmen till lampan innan du börjar skruva. För att vara
på den säkra sidan kan du skruva ur säkringen till badrummet. Tänk också på att vrida lysröret
försiktigt eftersom det är ganska skört.

Så här gör du:
På badrumsskåpets ovansida sitter ett plexiglas fast med en eller flera
skruvar. Skruva loss skruvarna och lyft bort plexiglaset för att komma åt
lysröret.

Bredvid själva lysröret sitter glimtändaren, som gör att lysröret tänds. Byt
den samtidigt. Glimtändaren skruvar du loss genom att vrida den motsols,
åt vänster.

Nu är det dags att skruva ur själva lysröret. Det gör du genom att försiktigt
vrida röret ett kvarts varv i sitt fäste. När du har vridit det i rätt läge ska det
gå att dra ut röret utan att ta i.

Det nya lysrörets piggar förs sedan in och vrids tillbaka en kvarts varv tills
det säger ”klick”. Var försiktig så att inte piggarna går sönder. Tvätta rent
plexiglaset innan du skruvar tillbaka det, så får du bättre belysning i
badrummet.

När strömmen går
Om strömmen går i din lägenhet är det i regel jordfelsbrytaren eller en säkring som har slagit ifrån.
Det går ofta att räkna ut vad som har orsakat felet genom att titta i el-centralen.
Om en apparat är felkopplad eller en sladd är trasig kan strömmen ledas fel och då går
jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytaren utlöser för att inte någon person ska få el i sig eller för att en
elektrisk utrustning inte ska bli skadad.

Koppla ur - och återställ
Utlöser jordfelsbrytaren bör du koppla ur apparaten eller lampan som du senast kopplade in. Sedan
går det att återställa jordfelsbrytaren och se om du har hittat den felande länken. I annat fall slår den
ifrån igen och du får göra en felsökning. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på
jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Överbelastning?
Om det istället är strömbrytaren till en automatsäkring som har åkt ner är det med största säkerhet
överbelastning i elsystemet. Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma
säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och fäll tillbaka vippknappen.
Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av, kontakta din hyresvärd.
El-centralen sitter i regel i hallen, i kapprummet eller i klädkammaren. Om
elen har gått så öppna luckan till el-centralen och kontrollera om det är
jordfelsbrytaren eller någon av säkringarna som har slagit ifrån.

Bredvid el-centralen finns en tavla med information om vilken del av
lägenheten som belastar en viss säkring. På så vis kan du lokalisera felet.
Där står även hur du ska felsöka om jordfelsbrytaren har slagit ifrån.

Om jordfelsbrytaren har gått kan det till exempel vara en sladd som är
trasig eller någon apparat som är felkopplad. Jordfelsbrytaren slår ifrån för
att man inte ska få ström i sig. Testa först att slå på den igen, för det kan ha
varit en tillfällig störning. I annat fall – följ instruktionerna som står på
tavlan och testa säkring för säkring.

Om en automatsäkring har slagit ifrån går det att se var i lägenheten felet
har uppstått. Många gånger beror det på att för många saker är kopplade
på samma säkring, eller att det är kortslutning i en sladd. Prova med att
stänga av den apparat som du senaste satte på och fäll tillbaka knappen.

Rengör kakel
Att göra rent kakelväggar och klinkergolv i badrummet är lätt att glömma bort, men om man inte
gör det regelbundet kan mögel börja växa i smuts- och tvålresterna. Här tipsar vi om hur du håller
kaklet rent och hur man tar bort lite kraftigare beläggningar och mögel.
Ett badrum är varmt och blir fuktigt när man duschar eller badar. På kakelväggarna fastnar damm,
tvålrester och hudavlagringar. Smutsen binder både fukt och ger näring åt mögel. Om det börjar
uppstå en rödaktig ton på kakelfogarna är det hög tid att göra en rejäl rengöring. Den rödaktiga
beläggningen består i regel av bakterier och rödmögel.

Regelbunden städning
I hushåll med många personer är det extra viktigt att rengöra kakel och klinkers regelbundet för att
hålla smuts och mögel borta. Ta för vana att rengöra kakelväggar och klinkergolv en gång i veckan.

Ett miljövänligt sätt är att blanda lika delar ättika och vatten och spreja blandningen på väggen. Låt
den verka i några minuter och torka sedan av med en så kallad mirakeltrasa.
Det är särskilt i fogarna som smuts gärna vill sätta sig och vid behov kan det vara bra att använda den
mjuka sidan av en vit Scotch-Brite-svamp. Den gröna, grövre sorten är inte lämplig eftersom den kan
repa kakel.

Vid beläggning och mögel
Om det har börjat uppstå en beläggning eller mögel i kakelfogarna behövs en lite rejälare rengöring.
Använd då rengöringsmedel för klinkers och kakel som finns i byggvaruaffärer. Spraya på och låt den
verka. Borsta sedan med en nagel- eller tandborste tills smutsen är borta. Avsluta med att skölja av
och torka med en mirakeltrasa. Tänk på att fogmassan mellan kakelplattorna är ganska porös, så gå
inte på allt för hårt. Om det är svårt att komma åt i hörnen, prova med en tops.

Rensa golvbrunnen
Har du stopp i golvbrunnen eller problem med dålig lukt i badrummet? Då är det förmodligen dags
att rensa avloppet. Det är snabbt gjort och här visar vi hur det går till.
Om vattnet inte rinner undan från duschen eller badkaret är det förmodligen stopp i golvbrunnens
vattenlås. Där fastnar gärna hår och tvålrester och hindrar vattnet från att rinna undan. Vattenlåset
ska hindra att dålig lukt tränger upp från avloppsröret. Men om det samlas hår, tvål och smuts i
vattenlåset börjar det lukta illa från avloppsbrunnen.
Ett modernt vattenlås ser ut som en liten hink. Det går lätt att lyfta upp eller vrida loss och kan då
enkelt rengöras på in- och utsidan. Tänk på att den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter
tillbaka vattenlåset. En modern lägenhet är så välisolerad att det kan uppstå undertryck när man
stänger ytterdörren och då kan vattenlåset hoppa loss.
Om du har varit borta en längre tid kan vattenlåset torka ut. Det gäller särskilt under sommaren när
det är varmt. Då spolar du bara vatten på golvbrunnen så fylls vattenlåset på igen.

Så här gör du ren din golvbrunn:
1) Börja med att ta bort silen. En del silar går att lyfta upp, medan
andra sitter fastsatta med skruvar.

2) Lyft upp vattenlåset som liknar en liten hink och avlägsna
tvålrester och hår från in- och utsida.

3) När du sätter tillbaka vattenlåset se till att gummipackningen
sluter tätt, annars kan lukt tränga upp från avloppsröret.

4) Avsluta med att fylla vattenlåset med nytt vatten. Sätt därefter
tillbaka silen.

Om det bor flera personer med långt hår i er bostad rekommenderar vi att ni rensar vattenlåset en
gång i månaden! Golvbrunnarna kan ha lite olika utseende beroende på hur gammalt huset är.

Smörj balkonglåset
Om det börjar gå trögt att öppna och stänga balkongdörren kan det vara hög tid att smörja
låsanordningen. Med en flaska låsspray är det enkelt fixat.
En balkongdörr stängs igen med hjälp av tre låskolvar. En skena kopplar låset och låskolven vid
dörrens mitt, med en kolv högre upp och en längre ner. Låsanordningen kallas spanjolett och har till
uppgift att se till att balkongdörren sluter tätt och att dörren inte ska gå att öppna utifrån.
Spanjoletten ska gå lätt att öppna och stänga, men om den börjar kärva beror det i regel på att den
inte har blivit smord på ett tag. Då pressas metall mot metall och förutom att det går trögt så slits
låsanordningen ut snabbare.
Smörj gärna spanjoletten en gång om året. Låsspray går att köpa hos låssmeder, i järnaffärer och på
byggvaruhus.

Så här gör du:
När balkongdörren börjar kärva är det dags att smörja låsanordningen.
Vid de tre låskolvarna finns särskilda hål som är till för att man ska kunna
smörja spanjoletten, som styr kolvarna.

Smörj även de tre låskolvarna som sitter i tre olika höjder längs
dörrkanten. Kolvarna pressas in i dörrkarmen och för att friktionen ska bli
lägre behövs smörjmedel.

Själva låscylindern behöver också smörjas med jämna mellanrum, då blir
det lättare att vrida om nyckeln och låsets livslängd blir längre.

Passa även på att smörja gångjärnen, då glider balkongdörren upp utan
att gnissla. Om gångjärnen inte har ett smörjhål eller spår ska de inte
smörjas.

Smörj cylinderlåset
Går det trögt att vrida om nyckeln i ytterdörren? Då är det oftast dags att smörja cylinderlåset. Det
gör du enkelt med låsspray eller låsolja.
Precis som all annan mekanisk utrustning behöver ett cylinderlås underhållas. Det kan vara svårt att
komma ihåg att smörja låset med jämna mellanrum, men om det börjar kärva är det hög tid. Ett
krånglande lås kan i värsta fall hänga sig och göra att ytterdörren inte går att öppna. Låsspray eller
låsolja går att köpa på de flesta bensinstationer eller hos närmaste låssmed och bilderna visar hur du
gör.
Men ett av ytterdörrens lås, tillhållarlåset – även kallat polislåset – ska inte smörjas. Om du smörjer
det kan låsmekanismen förstöras och då måste en låssmed borra upp det.
Tillhållarlåset är det lås där en längre nyckel passar, se bild fyra. Sådana lås sitter även på de flesta
garageportar och de låsen ska inte heller smörjas.

Så här gör du:
Om cylinderlåset i ytterdörren börjar gå trögt ska du prova att smörja det. Ett
lås som inte har blivit smörjt på länge kan i värsta fall hänga sig och dörren går
då inte att öppna.

Sprayburken eller flaskan med låsolja har en pip som du trycker in i nyckellåset.
Cylindern är några centimeter djup och hela låskolven ska smörjas.

Den delen av dörrlåset som fälls ut och åker in i dörrkarmen kallas för regeln.
Den ska också smörjas, annars kan det gå trögt att låsa och öppna dörren.

Däremot ska tillhållarlåset, även kallat polislåset, inte smörjas. Tillhållarlås är
det lås som du öppnar och stänger med den längsta nyckeln. Om du smörjer det
låset kan det gå sönder.

Stopp i avloppet
Om vattnet rinner undan sakta från handfatet beror det nästan alltid på att smuts har fastnat i
vattenlåset. Att åtgärda det är lättare än vad du tror. Ofta behövs bara en vaskrensare av gummi.
Den vita klumpen under handfatet är ett vattenlås som förhindrar att dålig lukt tränger upp från
avloppsröret. Hårstrån, tvålrester och smuts fastnar lätt i vattenlåset och kan sätta sig som en propp,
som hindrar vattnet från att rinna vidare.
Då är en vaskrensare bra att ha till hands. Den kostar under hundralappen och går att köpa i
byggaffärer och i välsorterade varuhus. En vaskrensare består av en sugpropp av gummi som sitter
på ett skaft av trä. Vi rekommenderar att alla har en sådan hemma.
Rensa avloppet i handfatet:
1) Börja med att täcka för avrinningshålet med tummen eller en tejp
bit. Tryck därefter fast vaskrensaren över avloppshålet. Fyll halva
handfatet med vatten och pumpa upp och ner med vaskrensaren. I de
flesta fall släpper smutsproppen av luftsuget som uppstår.

2) Om inte smutsproppen släpper med hjälp av vaskrensaren testar du
att rensa vattenlåset. Ställ först en hink under handfatet så att smutsigt
vatten inte hamnar på golvet.

3) Skruva loss underdelen av vattenlåset med handkraft. Använd inte
något verktyg.

4) Använd ett finger eller en skruvmejsel och peta bort all synlig smuts.
Kontrollera att inget sitter kvar genom att titta ner i handfatets
avloppshål. Skruva sedan tillbaka vattenlåsets underdel och kontrollera
att den håller tätt.

Stopp i diskhon
Rinner vattnet undan sakta ur diskhon, eller har det blivit stopp? I de allra flesta fall går det att lösa
problemet med hjälp av en vaskrensare som går att köpa i en välsorterad mataffär eller på ett
byggvaruhus.
Fett och matrester kan täppa till diskhons vattenlås och avloppsrör så att diskvattnet inte rinner
undan. I det allra flesta fallen kan du få bort proppen med en vaskrensare av gummi eller med
koncentrerat diskmedel. Hur du gör beskriver vi under bilderna i fyra olika steg.
Undvik att skruva isär rör och vattenlås under diskhon! Det är nämligen inte helt lätt att få ihop rören
på rätt sätt och då kan det börja läcka.

Så här gör du:
Sätt i proppen i den ena hon och fyll på med lite vatten. Tejpa för
avrinningshålet på hons insida, om det finns ett sådant.

Sätt vaskrensaren i den andra diskhon och fyll på med lite vatten. Om
det finns avrinningshål, så tejpa för det även här.

Dra upp och tryck ner vaskrensarens skaft flera gånger. Då blir det en
luftrörelse i rören och vattenlåset och oftast lossnar det som har
fastnat.

Avsluta med att spola rejält med vatten i båda hoarna. Om det
fortfarande är stopp - prova med två matskedar koncentrerat
diskmedel som får verka några minuter.

Testa brandvarnaren
Det sitter en brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren
och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning,
betyder det att batteriet håller på att ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.
Har du en nyare modell av brandvarnare är den försedd med ett 10-års batteri och det ska inte bytas.
Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum.
Så här gör du:
1) Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att vrida till höger.

2) Ta ur batteriet som sitter fast på baksidan av brandvarnaren och sätt
dit det nya.

3) När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i
skåran. Vrid åt vänster tills den sitter fast igen.

4) Testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Släpp när det
börjar pipa. Kontrollera också sensorn genom att blåsa ut en tändsticka
under brandvarnaren.

Värme

Hur varmt ska det vara?
Törebodabostäder håller normalt 20-21 grader i lägenheterna. Det är en temperatur som de flesta är
nöjda med. Om temperaturen utomhus växlar snabbt kan det uppstå lägen när husets värmesystem
inte hinner kompensera för det direkt.

Fungerar elementen som de ska?
Har du termostat på elementen i din lägenhet så regleras värmen i rummet automatiskt. Är
termostaten inställd på 20 grader och rumstemperaturen blir högre slår termostaten av och
elementen blir kalla.
Är värmen dålig så beror det oftast på att luft eller smuts har kommit in i värmesystemet så att
elementen inte fungerar ordentligt. Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill, eftersom
det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värmen och strömmar ut nedtill för att åter
värmas upp. Om elementet är kallare vid luftskruven än vid termostaten upptill på elementet
behöver det luftas.

Möblera inte för elementen
För att få en jämn och bra värme måste luften cirkulera vid elementen, därför bör de inte täckas för
med möbler eller gardiner.

Ventilation
Syftet med ventilation är att ta bort dålig luft och istället tillföra frisk luft i lägenheten. Ventilationen
ska också ta bort fukt som bildas genom dusch, tvätt, matlagning etc. För att få bra luft i din lägenhet
finns det några saker som du som hyresgäst bör tänka på.

Ventiler
Till störst del kommer friskt luft kommer in i lägenheten genom ventiler. Det finns olika typer av
ventiler men gemensamt för alla sorter är att de aldrig ska vara helt stängda, då fungerar inte
ventilationen som den ska. Det är också viktigt att man rengör ventilerna ibland, gärna två gånger per
år. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Vädring
Det effektivaste sättet att få bort fukt och dålig luft är att vädra. Öppna inte köksfönstret om du ska
vädra ut matos, risken är att det istället driver ut i resten av lägenheten. Öppna istället ett fönster i
angränsande rum.

Kontrollera ventilationen
Håll en bit tunt papper, t ex toalettpapper, mot frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar av kraften
av utsuget fungerar ventilationen bra. Om pappret inte sitter kvar och ventilerna är rena så kan du
prova att öppna ett fönster. Suger pappret fast då är lägenheten för tät.

Problem?
Om du misstänker att du har problem med ventilationen i din lägenhet kontakta din hyresvärd.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men visa hänsyn och rasta inte din hund överallt. Du ska också
plocka upp efter hunden. Har du katt måste du se till att den inte sätter sig och förorenar i till
exempel trapphuset eller barnens sandlådor.
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt under
promenaderna. Det är för att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest
känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Skadedjur

Det finns olika sorters småkryp som är ett viktigt inslag i naturen men som när de börjar besvära oss
människor anses vara skadedjur. Det är varken trevligt eller hälsosamt att dela sin lägenhet med
skadedjur som kan plåga oss på olika sätt.
Är du en av dem som sommartid drabbas av getingbon hemma?
Eller har du drabbats av skadedjur i din lägenhet som t ex myror, kackerlackor eller mjölbaggar?
I sådant fall är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar din hyresvärd.
Olika skadedjur saneras på olika sätt. Hur saneringen kommer att gå till beror därför på vilket
skadedjur du har problem med. Vi anlitar Anticimex som kommer att kontakta dig för att du ska veta
när och hur saneringen kommer att gå till, samt hur du ska förbereda och vad du ska tänka på inför
saneringen.
Törebodabostäder har ett avtal med Anticimex vilket innebär att vi står för alla kostnader för
saneringen, du som hyresgäst behöver inte betala något för den. Hantering av möbler, kemtvätt eller
andra eventuella åtgärder utöver själva saneringsarbetet betalar du själv för.
Viktigt att anmäla snabbt
Det är väldigt viktigt att anmäla skadedjur så snart som möjligt. Vissa skadedjur kan sprida sig och
orsaka besvär i fler lägenheter. Ibland krävs det upprepade saneringar för få ett bra resultat och bli
av med viss ohyra. Det beror på att saneringen kräver lite tid, de metoder man använder bygger på
att insekterna ska komma i kontakt med en behandlad yta eller utlagt bete.
Är du osäker och vill fråga någon om råd ringer du till din hyresvärd. Det finns även information om
skadedjur på Anticimex hemsida.

Så undviker du att drabbas av skadedjur

Här har vi samlat några tips och råd om hur du kan förebygga skadedjur i ditt hem och i din
närmiljö.

Vägglöss & Kackerlackor
Den främsta orsaken till att problemen med dessa skadedjur ökar är att vi reser mer och mer och
riskerar då att få med oss vägglöss, kackerlackor och andra småkryp i resväskan hem.
• Välj gärna en väska med hårt skal framför en tygväska. Genom att packa i rätt sorts väska minskar
du risken att få med dig vägglöss hem.
• Undersök hotellsängen där du bor. Upptäcker du små svarta fläckar av spillning eller ser en lus, be
genast att få byta rum.
• Tänk på att inte sprida ut dina kläder i rummet och lägg inte väskan på eller under sängen. Placera
den högt och långt bort från sängen.
• Vägglöss kan inte tränga sig igenom plast så det är bra att ha med sig några plastpåsar att lägga
kläder och tillbehör i.
• Låt kläderna ligga kvar i väskan. Lägg tillbaka använda kläder i en försluten påse i resväskan istället
för att ha kläderna framme, på en stol, fåtölj eller sängen.
• Brukar du köpa med dig mat hem när du är utomlands, var extra uppmärksam så att du inte får
kackerlackor med dig hem.
• När du kommer hem - tvätta alla kläder du haft med dig på resan innan du lägger in dem i
garderoben, gärna i 60 grader men så varmt som tvättrådet tillåter. Torktumla är också effektivt.
Känsliga kläder eller föremål som inte kan tvättas kan frysas i minst 48 timmar.
• I hemmet - var noga med att regelbundet städa bakom kyl/frys eftersom detta är en plats som
kackerlackor trivs på.

Råttor och fåglar
Det finns gott om råttor året om. De lever under hus och i avloppssystem. Den goda tillgången på
skräp och sopor gör att råttorna trivs och förökar sig.
Fåglar är uppfinningsrika och en del raser är allätare som gärna botaniserar runt bland våra sopor för
att hitta något ätbart.
• Ta hand om dina sopor. Råttor äter det mesta och därför bör du tänka extra mycket på att slänga
ditt skräp efter dig och inte låta mat ligga framme. Är soptunnan i parken eller på gården full?
Ta med dig skräpet därifrån.
• Mata inte fåglar från fönster eller balkong. Fågelfrön och fallfrukt på marken är exempel på sådant
som lockar till sig gnagare.
• Råttor rör sig även i avloppssystem. Fyll på vattenlåset i din golvbrunn för att förhindra att råttorna
känner ett luftdrag som gör att de kryper upp i avloppet och på så sätt tar sig in i lägenheten. Risken
är som störst när man åker på semester och vattenlåset torkar ut.
• När du slänger dina sopor se till att du inte tappar något av ditt matavfall utanför miljöhusen, det
lockar både fåglar och råttor.

Getingar
Getingars närhet kan vara störande och när de visar sig i stort antal blir de svåra att skydda sig från.
Att hålla getingarna borta kan ibland kännas omöjligt men här har vi samlat några tips.
• Täck över mat som står framme, exempelvis på balkongen. Kött, fisk och söt mat drar lätt till sig
getingar.
• Plocka bort matrester och var noga med att torka av bordet efter dina måltider.
• Håll fönster och dörrar stängda så mycket som möjligt för att stoppa getingarna från att flyga in i
lägenheten.
• Var försiktig! Tänk på att inte dricka direkt ur öppnade burkar eller flaskor om du inte ser
innehållet.
• Undvik att ha på dig kläder i starka färger som getingar tycker mycket om.
• När getingboet är litet som en pingisboll går det bra att plocka ner det på egen hand. Gör det helst
på kvällen då getingarna är slöa av mörkret och mindre aktiva. Man kan använda dammsugaren om
man inte vill röra boet själv. Låt dammsugaren stå och gå ca 30 minuter efter du dammsugit upp
boet. Förslut sedan dammsugarpåsen noga och släng den på en gång.

Brandsäkerhet

Om det börjar brinna





Rädda dig själv och andra i din närhet. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens
förlopp och den farliga rökens spridning.
Varna dem som är i fara.
Ring 112 och larma räddningstjänsten. (SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt?
Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?)
Släck branden om det är möjligt.

Brand och rök i trapphus
Stäng in branden
Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den
giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet och håll dörrar mot
trapphus stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Tips för att förebygga brand


Brandvarnare
Kontrollera att brandvarnaren fungerar då och då. Testa den genom att trycka in
testknappen och prova larmsignalen. Har du en brandvarnare som har batteri byt den
årligen, till exempel första advent och rengör brandvarnaren med jämna mellanrum.



Vid matlagning
Matlagning är en vanlig brandorsak. Brinner det i en gryta – flytta kastrullen från kokplattan.
Kväv elden med ett lock. Släck aldrig brinnande fett eller olja med vatten! Rengör spisfläkten
regelbundet för att minska brandrisken.



Levande ljus
Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som
inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt
kan ta fart.



El -utrustning i hemmet
Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig brandorsak. Om du har problem med
glappande kontakter eller trasiga vägguttag/kontakter gör en felanmälan till oss. Likaså om
dina säkringar ofta går sönder, så ordnar vi med felsökning. Dammsug bakom kyl och frys.
Koppla apparater som är lätta att glömma bort att stänga av till en timer, till exempel
kaffebryggare och strykjärn. Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder.



Blinkande lysrör – en brandfara
Byt ut blinkande eller glödande lysrör, de kan börja brinna.



Rensa torktumlarluddet
Varje år brinner i genomsnitt mellan 20 och 30 torktumlare i flerbostadshus, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). När tumlaren går varm och mycket
ludd och damm samlas i filter och ventilationskanaler kan det till slut bli så varmt att det
börjar glöda.



Engångsgrillar
När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller sätt lock på
grillen och ställ den utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att
glöda i flera timmar efter grillningen. Släng aldrig engångsgrillar bland soporna utan att
kontrollera att de är helt släckta – det har förekommit flera bränder som startat på grund av
engångsgrillar. Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongerna.



Skaffa gärna släckutrustning
En godkänd handbrandsläckare och brandfilt rekommenderas för hemmabruk. Alla som bor i
lägenheten ska veta hur utrustningen fungerar.

Håll utrymningsvägar fria

Om det skulle börja brinna i ditt hus är trapphuset en av dina utrymningsvägar. Därför är det mycket
viktigt att trapphuset hålls fritt från föremål. En cykel, barnvagn eller annat föremål kan göra det
svårare för dig att ta dig ut och kan också försvåra arbetet för räddningspersonalen.

Vi tar bort föremål som lämnas i allmänna utrymmen – brandskyddet går först
Med jämna mellanrum genomför vi röjningar. Saker som lämnas i trapphus, källar- eller vindsgångar
plockas då bort utan förvarning.
Egendom som tas omhand vid röjning förvarar vi i sex månader och den kan under den tiden återfås
mot en avgift på 300 kr. Efter sex månader skänker vi det som inte hämtats till
välgörenhetsorganisationer eller lämnar till återvinning.

Hyresgäststyrt tillval
I några av våra lägenheter kan du som hyresgäst genom ett så kallat hyresgäststyrt tillval mot en
förhöjd månadskostnad påverka hur du vill att din lägenhet ska vara utrustad. Eftersom
planlösningarna varierar kan det hända att just de tillval du önskar dig inte går att tillämpa i din
lägenhet. Vi gör alltid en besiktning innan vi godkänner ett tillval för att försäkra oss om att det
aktuella tillvalet går att utföra i just din lägenhet.
Under flik 11 i denna pärm kan du se vilka tillval som finns att tillgå. När du bestämd dig samt läst och
förstått avtalsvillkoren lämnar du in dina önskemål till BoServicekontoret, vi kontaktar dig inom en
vecka för en besiktning.

Godkännande och utförande
Du kommer ett par dagar efter besiktningen få en bekräftelse via SMS där du får reda på om vi kan
tillgodose ditt tillval eller inte. Det kan dröja mellan ett och tre månader efter att du fått bekräftelsen
innan arbetet med din beställning kan påbörjas. Våra entreprenörer kontaktar dig när det är dags
börja med ditt tillval. Det är viktigt att du kan tillhandahålla en nyckel som entreprenörerna kan
använda sig av under tiden som arbetet pågår.
Har du några frågor kan du alltid vända dig till oss på BoServicekontoret.

LägenhetsNr
Adress

BESTÄLLNING

Hyresgäst
Telefon

Datum:______________

Hyresgäststyrt tillval Kök
Spis med glashäll
Kontantinsats: 0:Hyreshöjning/mån: 80:-

Diskmaskin
Kontantinsats: 900:Hyreshöjning/mån: 130:-

Fläkt/Kåpa
Underskåpsarmatur och kakel
Kontantinsats: 0:Hyreshöjning/mån: 95:-
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LägenhetsNr
Adress

BESTÄLLNING

Hyresgäst
Telefon

Datum:______________

Hyresgäststyrt tillval Badrum
Badrumsskåp
Med belysning och el-uttag
Kontantinsats: 0:Hyreshöjning/mån: 80:-

Duschvägg
Kontantinsats: 0:Hyreshöjning/mån: 70:-

Blandare/Duschset
Kontantinsats: 0:Hyreshöjning/mån: 25:-
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LägenhetsNr
Adress

BESTÄLLNING

Hyresgäst
Telefon

Datum:______________

Hyresgäststyrt tillval Badrum
Förberedelse för inkoppling av
tvättmaskin och torktumlare
Inkluderar jordfelsbrytare

Hyreshöjning/mån: 50:-

Hyresgäststyrt tillval Övrigt
Säkerhetskedja Dörr
Kontantinsats: 0:Hyreshöjning/mån: 10:-

Servicearbete
Boserviceman: 500:-/tim
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LägenhetsNr
Adress

BESTÄLLNING

Hyresgäst
Telefon

Datum:______________

Avtalsvillkor
Ovanstående tillval är en överenskommelse mellan hyresgästen och
Törebodabostäder AB.
Detta innebär att beställningen är bindande och att hyresgästen härmed godkänner
nedanstående avtal.
Törebodabostäder och dess personal samt våra entreprenörer ska när arbetet pågår
ha full tillgång till de delar av lägenheten där arbetet utförs. Hyresgästen ålägger sig
vid begäran att lämna in en nyckel till Boservicekontoret som kan användas av våra
entreprenörer.
Om kontaktuppgifterna till beställaren förändras innan eller under arbetets pågående
ska hyresgästen omedelbart informera Boservicekontoret om denna förändring.
Den kontaktperson som lämnas i samband med beställningen är också den som
kommer att vara vår och våra entreprenörers kontaktperson.
Kontaktpersonen som anges i beställningen ska kunna kommunicera på god svenska
för att arbetet ska kunna utföras utan missförstånd.

Information angående din beställning
Du kommer att få en bekräftelse på din beställning via SMS när den är godkänd.
Utförandet av din beställning kan ta mellan ett och tre månader från det datum du fått
bekräftelsen.
Våra entreprenörer kommer att kontakta dig när det dags påbörja arbetet med din
beställning. Du ska då kunna tillhandahålla en nyckel som de kan använda under tiden
arbetet pågår.

________________________________________

Underskrift

________________________________________

Namnfötydligande
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UPPSÄGNING AV LÄGENHETEN
 Skriftlig uppsägning
Uppsägning ska göras skriftligen senast vid månadsskiftet tre månader före
önskad avflyttning. Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1/9 måste
uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30/6. Om uppsägningen görs
senare än tre månader före avflyttning innebär det att din uppsägning
gäller från den sista i aktuell månad.
Uppsägning görs genom att du skriver under ditt exemplar av
hyreskontraktet och skickar eller lämnar in det till vårt BoServicekontor.
Garage och bilplats följer automatiskt lägenhetens uppsägning.
 Visning av lägenheten
När du har sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa din
den för kommande hyresgäster. För visning av lägenheten kommer vi att
hänvisa till dig, därför ska du se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.
 El-abonnemang
Meddela elbolaget senast en månad innan utflyttning för att avsluta ditt
el-abonnemang.
 Adressändring
Meddela adressändring på www.adressandring.se för att undvika felsänd
post.

FLYTTSTÄDNING
 Städinformation
Läs noga genom städtips och checklistor som finns under denna flik.
Observera att denna information är för din skull och för att du ska slippa
drabbas av onödiga kostnader.
Har du inte har städat ordentligt kommer vi att anlita ett städbolag och
du kommer få en räkning på den faktiska kostnaden.
 Råd och tips inför flyttstädning
För att underlätta din flyttstädning se information under denna flik.

1 (2)

BESIKTNING
 Statusbesiktning
Statusbesiktning görs när du sagt upp din lägenhet.
Det är en förbesiktning som vi gör för att se underhållsbehovet av din
lägenhet. Tiden för statusbesiktningen kommer vi att meddela dig inom en
vecka efter din uppsägning.
 Avflyttningsbesiktning
Avflyttningsbesiktning sker när lägenheten är tömd och städad.
Du bokar en tid genom att ringa eller besöka vårt BoServicekontor.
Om du bokar din tid två veckor innan din flytt har du stor chans att få en tid
som passar dig.
Det är viktigt att du själv eller ett ombud för dig närvarar vid besiktningen.
Om du uteblir vid besiktningen innebär det merarbete för oss och kommer
att vi att debitera dig 300 kr för det merarbete som det kommer att
innebära för oss.
 Lägenhetsinredning
Om du av någon anledning ställt undan något som tillhör lägenheten,
t ex innerdörrar hatthylla, badrumsskåp med mera, var vänlig sätt det på
plats igen till besiktningen
 Besiktningsprotokoll
Om du önskar få en kopia på besiktningsprotokollet meddela i så fall
detta till den som utför besiktningen, det är också viktigt att du
informerar oss om din nya adress om vi behöver skicka protokollet.

NYCKLAR
 Alla nycklar till lägenheten och andra utrymmen lämnas till den som
besiktigar din lägenhet. Borttappade nycklar faktureras.
Tvättcylinder med nycklar ska lämnas åter, ej sättas upp å bokningstavlan.

2 (2)

Checklista flyttstädning
Rum

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fönster tvättas in och utvändigt Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av
Golvlister, dörrfoder och trösklar avtorkas
Element rengörs, dammsugs bakom och emellan, torkas av
Tak dammtorkas/avtorkas lampor torkas av
Väggar dammtorkas/avtorkas
Garderober rengörs/torkas ur
Krokar efter tavlor tas bort (även dekaler)
Golv dammsugs och våttorkas
Dörrar/handtag torkas av
Väggkontakter samt strömbrytare avtorkas

Badrum/dusch/toalett/

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fönster tvättas in och utvändigt Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av
Golvlister, dörrfoder och trösklar avtorkas
Element rengörs, dammsugs bakom och emellan, torkas av
Tak dammtorkas/avtorkas lampor torkas av
Väggar dammtorkas/avtorkas/tvättas
Golv rengörs och våttorkas
Dörrar/handtag torkas av
Kranar/duschhandtag kalkas av och rengöres
Tvättställ rengörs ovan/under samt bakom
Vattenledningar och rör avtorkas
Skåp torkas av och ur
Speglar rengöres
Tvättmaskiner avtorkas samt lösa delar diskas, filter rengörs
Badkar/duschkabin rengörs ovan/under samt bakom
Golvbrunnar rengörs
Toalett kalkas av samt rengörs i/under samt bakom

Checklista flyttstädning
Klädkammare etc

□
□
□
□
□
□
□
□

Golvlister, dörrfoder och trösklar avtorkas
Element rengörs, dammsugs bakom och emellan, torkas av
Tak dammtorkas/avtorkas lampor torkas av
Väggar dammtorkas/avtorkas
Golv rengörs och våttorkas
Dörrar/handtag torkas av
Garderober rengörs/torkas ur
Hyllor rengörs/torkas av

Kök

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fönster tvättas in och utvändigt Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av
Golvlister, dörrfoder och trösklar avtorkas
Element rengörs, dammsugs bakom och emellan, torkas av
Tak dammtorkas/avtorkas lampor torkas av
Väggar dammtorkas/avtorkas
Golv rengörs och våttorkas
Dörrar/handtag torkas av
Kranar kalkas av och rengöres
Spis/ugn rengörs i/ovan/sidor samt bakom, galler & plåtar diskas
Kylskåp/frys avfrostas, rengörs i/ovan/sidor samt bakom, galler & fack diskas
Skåp/lådor samt luckor torkas ur och av
Fläkt samt fläktkåpa rengörs, filter diskas
Diskmaskin rengörs i/ovan/sidor samt bakom
Bänkar & skärbrädor rengörs

Material till flyttstädning
Här är en lista på städmaterial du behöver för att uppnå bästa resultat vid flyttstädning.
Glöm inte heller att du behöver ha tillgång till (varmt) vatten och el under städningen.










trasor och tvättsvampar för dammtorkning och rengöring
mopp och skurhink
dammsugare
toalettborste
fönsterskrapa
rengöringsmedel för alla olika ytor (tänk dock på att vissa medel kan bleka eller förstöra
känsliga ytor). Exempel på rengöringsmedel: Ugnsrengörning, spis/hällrengörning,
köksspray, badrumsspray, vanligt diskmedel, fönsterputs, golvrengörning, och
rengöringsmedel för väggar.
stålull eller liknande för tuffare fläckar på hårda ytor
avkalkningsmedel eller propplösare till kök och badrum

Planering av flyttstädning
Planera flyttstädningen noggrant så att du kan vara effektiv när du börjar. Börja med att
städa kök, badrum och andra rum som du sedan kan stänga till och inte använda mer.
Undvik att börja med att städa rum eller utrymmen som du sedan måste använda för att till
exempel komma åt ett annat rum (hallen, korridorer, etc.)
När du sedan påbörjar flyttstädningen bör du börja med fönster, permanent inredning,
avtorkning av snickerier och liknande. Börja alltid med det som är högst upp; det är inte idé
att skura handfatet om du inte redan gjort rent badrumsskåpet eller spegeln ovanför, då blir
handfatet smutsigt när det faller ner skräp och damm ovanifrån. Därefter gör du rent tak och
väggar och när du är klar med allt annat gör du rent golvet och stänger sedan dörren till
rummet för att undvika att ny smuts kommer in.

Generell flyttstädning av bostadens alla rum
Rengöring av samtliga målade ytor
I varje bostadsrum finns målade eller på annat vis behandlade ytor: golvlister, dörrkarmar,
fönsterbågar, taklister, trösklar, snickerier och liknande. Dessa ska rengöras från damm och
fläckar på alla ytor. Detta inkluderar även målade ytor på golv och väggar som till exempel
väggytan bakom elementen.

Fönster
Alla fönster i bostaden ska öppnas och alla glas i dem ska putsas på båda sidor.
Fönsterbågarna ska torkas av och göras rent från fläckar på alla kanter. Persiennerna ska
torkas fria från damm och smuts.

Dörrar
Dörrar ska torkas av på alla sidor och göras rent från eventuella fläckar. Glöm inte handtagen
och ovansidan på dörren som ofta samlar väldigt mycket damm.

Garderober och fast inredning
Garderober och annan fast inredning i bostaden ska göras rent noggrant på alla sidor med
hjälp av rengöringsmedel och en våt trasa. Om garderoben har hyllplan, trådbackar, stänger
eller liknande ska dessa också rengöras noga. Garderober och annan inredning som inte går
hela vägen upp till taket ska så klart även rengöras på ovansidan. Kom ihåg att torka av
garderobsdörrarna.

Eluttag och ventilationsdon
Saker som tillhör bostadens installationer så som eluttag, telefonjack, strömbrytare,
ventilationsdon, reglage och liknande ska torkas rena från damm och fläckar. Bryt strömmen
till eluttagen innan du rengör dem. Om det inte är möjligt, tänk då på att inte använda en
fuktig trasa när du torkar av dem. Ventilationsdon och övriga ventiler ska torkas rena både
på in- och utsidan. Här samlas ofta mycket damm och smuts.

Tak, väggar och golv
Taken och väggarna ska göras så rena som möjligt från damm och fläckar. Golvet ska
dammsugas, dammtorkas och göras rent från fläckar.

Övrigt
Ta bort alla dekaler, klistermärken och liknande som har suttit i rummet. Se även till att
klisterrester och fläckar från dessa tas bort. Om det sitter kvar spikar eller tavelkrokar i
väggarna ska dessa tas bort. Gardinstångsfästen tillhör lägenheten, om dessa saknas vid
avflyttningsbesiktningen kommer du debiteras för montering av nya fästen.

Flyttstädning i köket
Avfettning och avtorkning
Eftersom köket i en bostad utsätts för mycket smuts måste flyttstädning ske med stor
noggrannhet. Om köket har ett målat tak ska till exempel detta tvättas rent från smuts och
fett. Därutöver ska även avtorkningsbara väggar i köket tvättas rena. Tänk på i vilken ordning
du tvättar köket för att undvika att få smuts från den yta du städar på en yta som du redan
har städad. Här kan det till exempel vara en bra idé att börja med taket.

Kyl, frys och sval
Kylskåp och frys ska först tömmas på allt innehåll, stängas av och frostas ur. Lös inredning så
som hyllplan och lådor, ska tas ut och diskas. Alla fasta hyllor torkas av och görs rent med
milt rengöringsmedel. Insidan av skåp och dörrar görs rent på samma sätt. Skåpen ska
dessutom göras rent på alla utsidor, inklusive ovansidan. Lämna skåpsdörrarna på glänt när
du lämnar lägenheten efter din flyttstädning. Detta för hålla skåpen fräscha när de
är avstängda.

Spis och ugn
Spisen måste dras fram då den ska göras rent på alla sidor, även baksidan. Utrymmet bakom
och under spisen ska naturligtvis också städas. Spisens ovansida och särskilt kanterna på
spisplattorna kan kräva mycket jobb på grund av fett och brända matrester. Du bör rengöra
din ugn på insidan och alla tillbehör som plåtar, ugnsgaller och liknande ska diskas. Om
ugnsluckan är försedd med dubbla glas ska dessa monteras isär för att putsas rena även på
insidan. Slutligen ska eventuellt värmeskåp eller skåp och lådor för plåt- och gallerförvaring
göras rent på in- och utsidan.

Fläkt
Spisfläkten och fläktskåp ska göras rent på alla sidor. Fläktens filter ska avfettas och diskas.
Om det inte finns en köksfläkt ska ventilen göras rent noggrant på in- och utsidan.

Fast inredning
Köksskåp, skärbrädor, lådor, kryddhylla och liknande ska torkas rena både på in- och utsidan.
Alla eventuella fläckar ska tas bort. Om köksskåpen inte når ända upp till taket ska de göras
rent även på ovansidan. Även skåpsdörrar, handtag och gångjärn ska torkas rena.

Diskbänk och diskmaskin
Diskbänk, diskho och kranar ska tvättas rent från fett, matrester och smuts. Vid behov ska de
även kalkas av. Diskmaskin, om det finns, ska göras rent på in- och utsidan. Glöm inte
kanterna på luckan som ofta blir väldigt smutsiga. Även diskmaskinen kan behöva kalkas av.

Flyttstädning badrum och WC
Dusch och badkar
Dusch och badkar ska rengöras noga på alla sidor. Utrymmet under och på sidorna av badkar
eller duschkabin ska också städas. Blandare, duschhandtag och slang rengörs och kalkas av
vid behov. Golvbrunnen ska rensas och göras ren.

Speglar och fast inredning
Speglar ska putsas. Fast inredning som handdukstorkar, skåp, o dylikt ska göras rent på inoch utsidan. Glöm inte ovansidan och skåpsdörrarna.

Handfat
Handfatet ska tvättas på alla sidor och kranen ska göras rent och kalkas av om det behövs.
Undersidan och krokarna i rören är områden som ofta är väldigt smutsiga och kan kräva
mycket jobb.

Toalett
Toaletten ska skuras på insidan och göras rent på utsidan. På en toalett finns många
svåråtkomliga utrymmen som kan vara utmanande att tvätta. De allra flesta toalettsitsar kan
tas bort för att underlätta rengöringen. Därutöver får man vara petig och ägna mycket tid åt
utrymmet längst ner mot golvet och rörkröken bakom toaletten som ofta samlar mycket
smuts. Om det finns en bidé eller liknande i badrummet görs den rent på samma sätt som
handfat och toalett.

Rör och ledningar
Alla synliga vattenledningar ska göras rent. Dessa städas inte så ofta i vanliga fall och består
av många små delar och krökar där det samlas smuts och kan därför vara ganska
tidskrävande.

Tvättutrustning
Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp ska göras rent på insidan och utsidan. Alla löstagbara
delar tas ut och diskas. Filter i maskinerna ska rensas. Även här kan det bli aktuellt med
avkalkning om det behövs.

Förvaring
Om det finns fastförvaring som tillhör lägenheten ska dessa torkas av och göras rent från
fläckar.

Golvbrunn och vattenledningar
Golvbrunnen ska rensas och alla vattenledningar och liknande ska rengöras i både badrum
och WC.

Tomt
Om din bostad har en tomt ska denna lämnas i gott skick och får endast innehålla sådant
som normalt finns på en villatomt. Det innebär att eventuellt byggavfall och skrot måste
avlägsnas från tomten.

Balkong och uteplats
Balkong eller uteplats ska precis som tomten lämnas i gott skick, det vill säga fria från skräp
och prylar. Golvet eller motsvarande bör sopas rent, väggarna rengörs från fläckar och
fönsterbleck torkas av. Om balkongen eller uteplatsen är inglasad ska även glasen putsas. Av
naturliga skäl går det inte att få en balkong eller uteplats lika ren som ett rum inne i
bostaden, men utrymmet ska ändå städas så väl som möjligt.

Förråd och garage
Förråd, garage och övriga biutrymmen ska tömmas på allt innehåll. Därefter ska golvet sopas
och eventuella hyllor torkas rena från smuts, damm och skräp.

�أن ت�سكن
يف �شقـة �إيجـار

Arabiska

معلومات
مهمة ون�صائح
لكل املقيمني يف
�شقة �إيجار

َج َّمعنا يف هذا الكت ّيب معلومات ون�صائح مهمة
لكل من يقيم يف �شقة م�ست�أجرة� .ستجد هنا �شرحاً
ملا ت�شمله م�سئوليتك وما ت�شمله م�سئولية مالك
العقار و�أف�ضل �سبيل لالعتناء ب�شقتك وغري ذلك
من �أمور جديرة بالتنبه �إليها عند �سكن كثري من
النا�س معاً.

معلومات مهمة
ب التوقف عندها
يج

• يتحمل مالك العقار م�سئولية كون ال�شقة يف حالة جيدة
وميكن ا�ستخدامها.
• تتحمل �أنت م�سئولية االعتناء و�سداد الإيجار يف الوقت
املحدد كل �شهر.

�سدد الإيجار يف الوقت املحدد

من املهم �سداد الإيجار يف الوقت املحدد.
وت�سدد الإيجار عن ال�شهر القادم
يف موعد �أق�صاه �آخر يوم عمل من كل �شهر.
و�إذا مل ت�سدد الإيجار يف الوقت املحدد ،فقد
تفقد عقد الإيجار اخلا�ص بك .ولذلك ينبغي لك
االت�صال مبالك العقار اخلا�ص بك ب�أ�رسع وقت
�سبب ما �سيت�سبب يف م�شاكل تخ�ص
ممكن �إذا كان ٌ
ال�سداد.
ن�صائح! الكثريون يرون �أنه املريح �سداد الإيجار عن طريق ال�سحب املبا�شر �أو الفاتورة الإلكرتونية.
حتدث مع �أحد موظفي �شركة الإ�سكان �إذا احتجت ملزيد من املعلومات عن هذا الأمر.

ت�أكد من مفاتيحك

تدبري
ت�أمني منزيل

ت�ستلم عندما تنتقل �إىل ال�شقة عدد ًا من املفاتيح.
وحت�صل يف الغالب بالإ�ضافة على مفاتيح ال�شقة
على مفاتيح �أخرى لبوابة العمارة وغرفة غ�سيل
املالب�س وامل�ستودع.
ت�أكد من �أنك ح�صلت على املفاتيح ال�صحيحة
و�أن العدد �صحيح� .أنت تتحمل م�سئولية املحافظة
على هذه املفاتيح� .ضع يف اعتبارك �أن املفاتيح هي
�أ�شياء ثمينة.

اخترب جهاز �إنذار احلريق لديك

ب�إمكان جهاز �إنذار احلريق �أن يحمي
حياتك وحياة الآخرين يف حالة ن�شوب احلريق.
ويتحمل مالك العقار م�سئولية �ضمان وجود جهاز
�إنذار حريق يف �شقتك ولكن يجب عليك اختبار
�أنه يعمل .اختربه بانتظام عن طريق ال�ضغط على
زر االختبار .وهذا ذو �أهمية خا�صة �إذا كنت قد
م�سافر ًا لكون البطارية قد تكون نفدت.
ات�صل ب�رشكة الإ�سكان �إذا كان جهاز �إنذار
احلريق ال يعمل.
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من املهم �أن يكون لك ت�أمني منزيل.
�إذ ب�إمكانه �أن يحميك ماليا �إذا وقع
�شيء ل�شقتك �أو ممتلكاتك .و�إذا ن�شب
على �سبيل املثال حريقٌ فيمكنك عن
طريق الت�أمني املنزيل احل�صول على
تعوي�ض عن الأ�شياء التي تعر�ضت
للتلف يف احلريق.
كما ب�إمكان الت�أمني املنزيل �أن ي�شكل
�أمان ًا �إذا ت�سببت يف �رضر ج�سيم ،على
�سبيل املثال �إ�رضام حريق.
معظم الت�أمينات املنزلية ت�شمل �أي�ضا
احلماية من ال�رسقة
واحلماية القانونية.

ن�صائح!

اكتب قائمة بالأ�شياء الثمينة التي
متتلكها والتقاط �أي�ضاً ال�صور لها.
فهذا قد يي�سر عليك يف حالة تقدميك
لطلب التعوي�ض.
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اعتني ب�شقتك

تتحمل م�سئولية االعتناء ب�شقتك .ولهذا ف�أنت بحاجة للآتي بانتظام:
 Pتنظيف ُم َر ّ�شح/فيلرت مروحة املطبخ.
� Pإزالة ال�شعر والأو�ساخ من بالوعة اال�ستحمام.
� Pإزالة اجلليد من الرباد والثالجة.
 Pنظف خلف ا َمل ْوقِد/البوتوجاز والرباد.
 Pافح�ص ونظف فتحات التهوية يف ال�شقة.

الإبالغ عن الأعطاب مبا�شر ًة �أمر مهم

ات�صل مبالك عقارك ب�أ�رسع وقت ممكن �إذا اكت�شفت مث ًال :ت�رسب مياه �أو �إذا �أ�صيب البيت بالآفات.
هناك بع�ض الأ�رضار التي قد يجب عليك �سداد التعوي�ض عنها �إذا مل تبلغ عن ال�رضر مبا�رشة.
ويوجد يف العادة رقم خفارة خا�ص ميكنك االت�صال به يف امل�ساء �أو عطلة نهاية الأ�سبوع �إذا
اكت�شفت عطب ًا يت�سبب يف م�شاكل ُمل َِّحة .تعرف على ما الذي ي�رسي بخ�صو�ص �شقتك.

ات�صل مبالك
عقارك ب�أ�سرع
وقت ممكن �إذا اكت�شفت
ت�سرب مياه!

ن�صائح! احتفظ ب�أرقام الهواتف املهمة على هاتفك املحمول �أو قم ب�إعداد قائمة يف مكان جيد
يف ال�شقة بحيث تكون يف متناول يدك عند احلاجة.

ماذا �أفعل �إذا ان�سدت البالوعة؟

�إذا ان�سدت البالوعة لديك فيمكنك �أو ًال حماولة �إزالة ال�شيء العالق .و�إذا مل يكن ذلك ممكن ًا
فعليك االت�صال ب�رشكة الإ�سكان والإبالغ عن العطب ب�أ�رسع وقت .ال ت�ستخدم �أبد ًا �أي
م�ستح�رض كيميائي ،مثل الغ�سول ،لتنظيف البالوعة.
وتتحمل �أنت م�سئولية �إزالة بقايا ال�شعر وغريها من النفايات من ال�صمام ال�سفلي
للبانيو واملغ�سل بانتظام بني احلني والآخر.

هل يحق يل �أن �أعدل بال�شقة؟

ن�صائح
لتنظيف املنزل

تُبنى املنازل يف ال�سويد لتكون دافئة
يف ف�صل ال�شتاء وقد تكون بالتايل
ح�سا�س ًة للرطوبة .وعندما
تنظف ال�شقة فيجب عليك عدم
ا�ستخدام �أكرث من حاجتك من املاء.
ال ت�سكب املاء �أبد ًا على الأر�ضية!
واحر�ص على �أن ت�صبح جميع
الأر�ضيات و�سائر الأماكن جافة.
وبال�شقة �صمامات للتخل�ص من
الهواء الرطب .ولذلك ،ف�إنه من
املهم �أن تبقى ال�صمامات
مفتوحة على مدار ال�سنة.
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�إذا كنت ترغب يف جتديد ال�شقة فيجب �أن يوافق مالك العقار �أو ًال على ذلك .و�إذا
كنت ترغب يف دهان اجلدران �أو ل�صق ورق جدران فيجب القيام بهذا على نحو
حمرتف ،على �أال يكون التغيري وا�سع النطاق جد ًا .حتدث مع مالك العقار �إذا
كنت حمتار ًا .وتقع م�سئولية توفري املواد يف هذه احلالة عليك �أنت.
و ُي�سمح لك� ،إىل حد ما ،بحفر الثقوب يف اجلدران والأ�سقف لتعليق
الأ�شياء .ولكن حتقق �سلف ًا من مالك العقار ،لكونك قد ت�صبح م�سئو ًال عن
التعوي�ض يف حالة القيام بالعمل على نحو مغلوط �أو �إذا كان عدد الثقوب
كبري ًا جد ًا .ال ُي�سمح لك يف احلمام بحفر �أي ثقوب دون موافقة مالك العقار.

هل ُي�سمح يل بتبديل امل�صابيح بنف�سي
وغريها من امللحقات الكهربائية يف
�شقتي؟

بع�ض الأمور ميكنك القيام بها بنف�سك ،ولكن يجب
�أن تكون على معرفة مادا تفعل .ويحق لك:
•تبديل امل�صابيح وم�صابيح النيون
•تغيري املقاب�س والفيوزات
•تو�صيل وا�ستبدال امل�صابيح يف الأماكن اجلافة.
�إذا كان مِقالد ال�ضوء �أو املخرج الكهربائي
باجلدار �أو التمديدات الثابتة بحاجة لال�ستبدال �أو
الت�صليح فعليك االت�صال ب�رشكة الإ�سكان.
ا�ستعن دائم ًا بكهربائي م�ؤهل لدى �إجناز
التمديدات الكهربائية.
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ا�ضهر
االحرتام

جميع امل�ست�أجرين
يف املبنى ال�سكني
يتحملون معاً م�سئولية
الأماكن العامة.

مراعاة الآخرين �أمر ذو �أهمية خا�صة بني ال�ساعات  22:00و  07:00من �أجل عدم �إزعاج
جريانك� ،ضع يف االعتبار الآتي:
دو هذا
•عند ال�سالمل يو�صل ال�صوت ب�سرعة .ي�شكل الرك�ض واللعب و�إغالق الأبواب �صوت ُم ٍ
م�صدر �إزعاج .وانتبه �أي�ضاً �أنك تتحمل بو�صفك �ساكناً م�س�ؤولية عدم �إزعاج �ضيوفك للجريان.
•�ضبط م�ستوى �صوت تلفزيونك �أو كمبيوترك �أو ال�سترييو اخلا�ص بك.
•جتنب حفر الثقوب �أو دق امل�سامري يف اجلدار يف وقت مت�أخر من امل�ساء.
•عقد احلفالت �أمر لطيف ،ولكن ُيرجى �إبالغ جريانك يف مت�سع من الوقت.

ميكنني امتالك حيوانات �أليفة يف
ال�شقة؟
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 .1ومن حقك �أن تنعم بالهدوء � .2إذا مل يتوقف اجلار
على �أي حال عن �إزعاجك -
وال�سكينة يف منزلك .و�إذا
فات�صل ب�رشكة الإ�سكان.
تعر�ضت للإزعاج فعليك يف
املقام الأول االت�صال مبن
يزعجك من اجلريان مبا�رشةً.
امل�ست�أجر الذي يتكرر منه �إزعاج
جريانه ُمهدد ب�إنهاء عقد �شقته.

نعم� ،إذا كان عقد الإيجار ال ين�ص
خفارة
على غري ذلك فهذا م�سموح به.
ا
إلزعاج
تنبه �إىل:
•ال تدع احليوانات دون �إ�رشاف عليها.
أبق الكالب دائم ًا مربوطة داخل املنطقة
•� ِ
ال�سكنية.
•احر�ص على �أن الكالب والقطط ال تو�سخ
� .3إذا كان الإزعاج �شديد ًا يف
املنطقة ،بالأخ�ص بالقرب من مالعب الأطفال.
�إحدى الليايل �أو عطلة نهاية
الأ�سبوع فب�إمكانك االت�صال
بخدمة خفارة الإزعاج التابعة
ل�رشكة الإ�سكان �إذا ُوجدت �أو
يف احلاالت ال�شديدة بال�رشطة
مبا�رشةً� .أخربهم عن ا�سمك
وعنوانك .ورقم هاتفك وما الذي
يجري ومن الذي يزعجك.

�شكر ًا لك لعدم و�ضعك عربة الأطفال
يف منطقة ال�سالمل!

ال�سالمل �سبيل الإخالء ويجب الإبقاء عليها فارغة
كي تتمكن خدمات الإنقاذ من الو�صول �إىل هدفها
�إذا لزم الأمر.
ولهذا فال ي�صح تخزين عربات الأطفال �أو
الأحذية �أو الدراجات الهوائية يف منطقة ال�سالمل
�أو املدخل .وكذلك �أكيا�س القمامة �أو الأثاث
�أو غريها من الأ�شياء .وهذا ينطبق �أي�ض ًا على
ممرات البدروم وخارج املخازن.
بالإ�ضافة �إىل �أنها متتلئ باملهمالت وي�صعب ن�صائح! هل هناك يا ترى خمزناً لعربات
التحرك فيها ،فقد تزيد من خطر ن�شوب احلريق .الأطفال يف عمارتك؟ ا�س�أل مالك عقارك.

قواعد غرفة غ�سيل املالب�س

تتقا�سم غرفة الغ�سيل مع جريانك .وعندما تنوي
ا�ستخدام غرفة الغ�سيل فعليك حجز موعد �سلف ًا.
وعليك احرتام املواعيد املحجوزة.
نظف املكان بعناية بعد فراغك من الغ�سيل
واترك غرفة الغ�سيل كما تريد �أن تراها.
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افرز قمامتك فرز ًا �صحيحاً

تعرف على مكان الإلقاء مبهمالتك.
ال�صحف واملعلبات يجب فرزها على
حدة .العلب الزجاجية واملعدنية،
البال�ستيكية والورقية تو�ضع يف
حاويات خا�صة .ويجب يف بع�ض
الأحيان فرز النفايات الغذائية كذلك.
النفايات اخلطرة مثل البطاريات
واملواد الكيميائية والأجهزة
الكهربائية من الأهمية مبكان
�أال ت�ضعها بني النفايات الأخرى بل
يف احلاويات املحددة خ�صي�ص ًا .ميكن
�أحيان ًا و�ضع النفايات ال�ضخمة ،مثل
الأثاث التالف ،يف �أماكن خا�صة على �أن
تكون وقتها ُم َع ّلمة لهذا الغر�ض.
ا�س�أل مالك عقارك ع ّما ي�رسي
بخ�صو�ص عمارتك.
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ما لذي ي�شمله الإيجار؟

ي�شمل الإيجار عاد ًة كل �شيء ما عدا
كهرباء املنزل .ما مل ين�ص عقد الت�أجري
على خالف ذلك فعليك �سداد تكلفة
التدفئة واملياه وجمع القمامة وتنظيف
ال�سالمل من خالل �إيجارك.

كم من الوقت يحق يل �أن �أ�سكن
يف ال�شقة؟

ميكن لعقد الإيجار �أن يكون لفرتة
ت�أجري حمدودة �أو ي�رسي حلني �إ�شعار
�آخر .وكقاعدة عامة ،فتتمتع بو�صفك
م�ست�أجر ال�شقة املبا�رش ميا ُيعرف
بحماية احليازة ()besittningsskydd
وهذا يعني �أنه يحق لك من حيث املبد أ�
البقاء يف ال�شقة ما �شئت و�إذا �أ�سباب
قوية جد ًا تدعو لإنهاء العقد.

وماذا ميكن �أن تكون �أ�سباب
�إنهاء العقد؟

�أ�سباب �إنهاء العقد قد تكون �سوء
ت�رصفك بو�صفك م�ست�أجر ًا وذلك من
خالل الإزعاج �أو عدم االعتناء بال�شقة
�أو عدم �سدد الإيجار يف الوقت املحدد �أو
ت�أجري ال�شقة من الباطن دون احل�صول
على �إذن .كما قد توجد �أ�سباب �أخرى
لإنهاء العقد ،مثل هدم البيت �أو �إخ�ضاعه
لإعادة بناء �شاملة.

هل ميكنني ا�ستبدال �شقتي
ب�شقة �أخرى؟

نعم� ،إذا كنت �صاحب عقد ا�ستئجار
�شقة مبا�رش ومالك العقار وافق على
اال�ستبدال .ويف بع�ض احلاالت ميكن
للجنة الإيجار املوافقة على اال�ستبدال
حتى �إذا كان مالك عقارك قد رف�ض.

هل ميكنني �إيجار �شقتي لأي
�شخ�ص �آخر؟

نعم ،يف حال موافقة مالك العقار على
ذلك� .أ�سباب ت�أجري ال�شقة ل�شخ�ص
�آخر قد تكون على �سبيل املثال �أنك
�ستدر�س �أو تعمل يف مدينة �أخرى �أو
تريد جتربة العي�ش كمتعاي�ش بدون
زواج� .إذا �أجرت �شقتك بدون �إذن مالك
العقار فمن املمكن �أن ُينهى عقدك� .ضع
يف اعتبارك �أنك من يتحمل م�سئولية �أن
الإيجار يجري �سداده و�أن اجلريان ال
يتعر�ضون للإزعاج حتى لو كان
هناك �شخ�ص �آخر يقيم يف �شقتك.

كيف ميكنني �إنهاء عقد �شقتي
�إذا �أردت االنتقال؟

ينبغي دائم ًا �أن تنهي عقد الإيجار
كتابي ًا .ويجب عليك اال�ستمرار يف �سداد
�إيجار ال�شقة خالل فرتة حمددة.
و ُي�سمى هذا بفرتة �إ�شعار الإنهاء .فرتة
�إ�شعار الإنهاء اخلا�صة بك واردة يف عقد
الإيجار.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا قدمت �إ�شعار
الإنهاء اخلا�ص بال�شقة يف  24ني�سان/
�أبريل ف�إن العقد ينتهي عاد ًة يف 31
متوز/يوليو وعليك �سداد الإيجار حتى
ذلك احلني.

علي التنبه �إليه
ما الذي يجب ّ
قبل مغادرة ال�شقة؟

يجب تنظيف ال�شقة بعناية فائقة قبل
�إرجاعك املفاتيح .ويوزع مالك العقار
يف العاد ِة قائم َة تفق ٍد تخ�ص التنظيف
النهائي ميكنك االلتزام بها .و�إذا مل
تكن ال�شقة نُظفت مبا فيه الكفاية فقد
تتحمل تكاليف التنظيف الحق ًا .ويجري
مالك العقار قبل انتقالك معاين ًة لل�شقة.
ويف حالة وجود �أ�رضار �أو ن�سبة غري
عادية من االهرتاء يف ال�شقة ،فقد ت�صبح
ملزم ًا ب�سداد تعوي�ض.

كيف �أجري تغيري العنوان
عند االنتقال؟

يجب عليك عند االنتقال �إبالغ عنوانك
اجلديد �إىل م�صلحة ال�رضائب.
 هذا �أمر جماين� .إذا كنت ترغب يف �أنُيعاد �إر�سال الربيد تلقائي ًا خالل فرتة
من الزمن �إىل عنوانك اجلديد (حتويل
بريد) فعليك �سداد تكلفة �إ�ضافية.
وميكنك الإبالغ عن االنتقال وطلب
حتويل الربيد على موقع
( )Svensk Adressändringلتغيري
العنوان.www.adressandring.se ،
ات�صل ب�شركة الإ�سكان اخلا�صة
بك �إذا كان هناك �شيء �آخر تود
اال�ستف�سار عنه.
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أ��سئلة و�أجوبة

RENTING AN
APARTMENT

Information
and tips for
you who live in
accommodation
with right of
tenancy

In this brochure, we present important
information and tips for you who live in
accommodation with right of tenancy.
It describes your responsibilities and
those of the landlord, how you can take
care of your flat in the best way, and other
matters that are good to keep in mind
when many people are living together.
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• I t is the responsibility of the landlord to ensure that the
apartment is in good condition and in working order.
• I t is your responsibility to take care of your flat and to
pay your rent on time every month.

PAY YOUR RENT ON TIME
It is important to pay your rent on time. You
pay for the coming month at the latest on
the last weekday of every month.
If you do not pay your rent on time, you
can lose your lease. You should therefore
contact your landlord as soon as possible if,
for any reason, there is a problem with the
payment.

TIPS! Many people find that it is convenient to pay by autogiro or by e-invoice.
Please contact your landlord if you need more information about this.

CHECK YOUR KEYS
When you move in to your accommodation,
you will receive a number of keys. In addition
to the keys to the flat, you will often receive
separate keys for the main door to the building, the laundry-room and the storage room.
Check that you have the right keys and that
the number is correct. You are responsible for
keeping track of your keys. Remember that
your keys are items of value.

TEST YOUR FIRE DETECTOR
A fire detector can save your life and the
lives of others in the event of a fire. The
landlord must ensure that there is a fire
detector in your flat, but you must yourself
test that it is working. Test it regularly by
pressing the test button. This is especially
important if you have been away for some
time, because the battery may have run out.
Contact your landlord if the fire alarm
does not work.
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OBTAIN A HOME
INSURANCE
It is important that you have a
home insurance. It can protect
you financially if something
were to happen to your flat or
your property. For example,
if a fire were to start, you
could receive compensation
for items that were destroyed
in the fire via your
home insurance.
Your home insurance may also
be important if you yourself
were to cause serious
damage, such as a fire.
Most home insurances also
include protection against theft
and legal protection.
TIPS!
Write a list of valuable items
that you own and also
photograph them. This can
help if you need to apply for
compensation.
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You are responsible for taking care of your flat. You must thus regularly:
✓ Clean the filter in the kitchen ventilation hood.
✓ Remove hair and rubbish from the floor drain in the shower.
✓ Defrost the fridge and the freezer.
✓ Clean behind the cooker and the fridge.
✓ Check and clean the ventilators in the flat.

IT IS IMPORTANT TO REPORT FAULTS IMMEDIATELY
Contact your landlord as soon as possible if, for example, you discover a water leak,
or if you have pests. For certain damages, you can be liable to pay compensation if you
do not report the damage immediately.
There is usually a special hotline number which you can call in the evening or on the
weekend if you discover a fault that is creating urgent problems. Find out what the
procedure is for your flat.

Contact your
landlord as soon
as possible
if you discover
a water leak!

TIPS! Save important telephone numbers in your mobile phone, or put a list up in a
good place in your flat, so that you have them close to hand when they are needed.

WHAT SHOULD I DO IF I HAVE A BLOCKED DRAIN?
If you have a blocked drain, you can first try to remove the item that is causing the
blockage. If this is not possible, you must contact your landlord and report the fault as
soon as possible. Never use chemical products, such as lye, to clean the drains.
You are responsible for removing hair and other waste from the drain filter
in the bath tub and in the sink at regular intervals.

MAY I MAKE CHANGES TO THE FLAT?

CLEANING TIPS
Buildings in Sweden are built to
be warm in the winter, and
consequently, they are
sensitive to moisture. When
cleaning your flat, you must not
use too much water.
Never pour water on the floor!
Make sure that all floors and
other surfaces become dry.
The flat has ventilators for
removing moist air.
It is therefore important that
these ventilators are open
throughout the year.
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If you want to renovate the flat yourself, you must first have the
approval of the landlord. If you want to paint or wallpaper the flat, this
must be done to a professional standard and the change must not
be too extreme. Speak with your landlord if you are unsure. If your
landlord gives permission for you to renovate the flat
yourself, you must still cover the cost of materials yourself.
You are allowed, to some extent, to drill holes in the walls and
ceiling in order to hang things up. However, please check with the
landlord in advance, because you can be liable for damages if this
is done improperly, or if there are too many holes. You may not drill
holes in the bathroom without the approval of the landlord.

MAY I CHANGE LIGHT BULBS
Some things you can do yourself, but only if
AND OTHER ELECTRICAL ACCES- you have the necessary expertise. You may:
• Change light bulbs and fluorescent
SORIES IN MY FLAT?
tubes
• Change plugs and fuses
• Connect and replace lamps in dry areas
If switches, sockets or fixed installations
need to be replaced or repaired, you must
contact your landlord.
Always use a qualified electrician for
electrical installations.
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All tenants
in a block of
flats share the
responsibility
for the common
areas.

Show econsid
ration

Showing consideration is particularly important between 10.00 pm and 7.00 am.
In order not to disturb your neighbours, please keep the following in mind:

• Sounds made in the stairwell can be heard. Running, playing and slamming doors
can easily disturb other people. As a tenant, you are also responsible for your
guests not disturbing your neighbours.
•A
 djust the volume of your television, computer or stereo so that this is appropriate.
• Avoid drilling or hammering nails into the walls late in the evening.
• Holding a party can be pleasant, but please let your neighbours know well in
advance.

MAY I KEEP PETS IN MY FLAT?
ce
rban
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1. You have the right to
2. If the neighbour still
peace and quiet in your
continues to disturb you
home. If you are disturbed, – contact the landlord.
you should first contact the
neighbour who is making
the disturbance directly.

A tenant who repeatedly disturbs his
or her neighbours risks being evicted.

3. If the disturbance is con
siderable, and takes place
during an evening or a weekend
– call the landlord’s disturbance
hotline, if the landlord has one,
or in serious cases contact
the police. Provide your name,
address and telephone number,
and give information about what
is happening and who it is that is
disturbing you.

Yes, this is permitted, unless
otherwise stated in your
lease. However, be sure to
consider the following:
• Do not let your pet out
without supervision.
• Always keep dogs on a lead in the
housing area.
• Make sure that dogs and cats do not
make a mess in the area, especially
close to children’s playgrounds.

THANK YOU FOR NOT LEAVING
YOUR PRAM IN THE STAIRWELL!
A stairwell is an escape route and must be
kept clear so that the emergency services
can gain access, if this is needed.
Prams, shoes and bicycles must thus never
be kept in the stairwell or in the entrance
area. Nor can garbage bags, furniture and
other items be kept there. This restriction
also applies to passageways in the basement and outside the storage room.
Apart from looking untidy and making
access difficult, these items also increase
the risk of fire.

SORT YOUR
GARBAGE CORRECTLY

TIPS! Maybe there is a storage room
for prams in your building?
Ask your landlord.

RULES IN THE LAUNDRY-ROOM
You share the laundry-room with your neighbours. If you wish to use the laundry-room,
you must book a time in advance. Please
respect the booked times.
Clean carefully after you have finished
washing your clothes.
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Find out where to dispose of your
garbage. Newspapers and packaging must be disposed of separately. Glass, metal, plastic and
paper containers are deposited in
separate bins. Sometimes, food
waste must also be disposed
of separately. It is particularly
important that items of hazardous
waste, such as batteries, chemicals and electrical devices, are
not disposed of together with
other forms of waste, but instead
are deposited in a bin that is specifically designated for this. Bulky
refuse, such as broken furniture,
can sometimes be left in special
areas that have been marked as
being for this purpose.
Ask your landlord about the rules
for your building.
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What is included in the rent?
The rent usually includes every
thing except the electricity
consumed by the household.
Unless otherwise stated in the
lease, when you pay your rent
you are paying for heating,
water, garbage collection and
the cleaning of the stairwell.

Can I exchange my flat for
another?
Yes, if you have a lease as a
primary tenant (that is, you are
not sub-renting) and your land
lord approves the exchange. In
certain cases, a rent tribunal
can approve an exchange, even
if your landlord says no.

How long can I live in the flat?
A lease can be for a limited
period, or it may be for an indefi
nite term. As a general rule, you
who have a lease as a primary
tenant have so-called security of
tenancy. In principle, this means
that you have the right to remain
in the flat for as long as you wish
to, unless the landlord has very
strong reasons for ending the
lease.

Can I rent out my flat
to someone else?
Yes, if the landlord approves this.
Reasons for subletting can be, for
example, that you are going to
study or work in another town, or
that you would like to try living
together with someone. If you
sublet your flat without having
obtained the approval of your
landlord, you can be evicted.
Keep in mind that, as the pri
mary tenant, you are respon
sible for the rent being paid and
for the neighbours not being
disturbed, even if someone else
is living in your flat.

What can be grounds for
being evicted?
Grounds for being evicted can be
that you, as a tenant, do not meet
your obligations, by disturbing
others, by not looking after your
flat, by not paying your rent
on time, or by subletting your
flat without having obtained
approval. There can also be
other reasons for being evicted,
for example, that the building is
to be demolished, or that it is to
be substantially renovated.

How do I terminate my
tenancy if I would like to
move out?
You should always terminate
your lease in writing. After you
have given notice to terminate
your lease, you must continue
paying for the flat for a set period
of time. This is called a period
of notice. Your period of notice
is specified in the lease. If, for
example, you give notice to
terminate your tenancy on
24 April, the lease usually ends
on 31 July, and you must pay rent
until this date.

What should I think about
when I vacate my flat?
The flat must be cleaned very
thoroughly before you return
your keys. The landlord usually
has a special cleaning checklist
for persons who are vacating
their flat which you can follow.
If the flat is not sufficiently well
cleaned, you can afterwards be
held responsible for the cost of
cleaning. Before you move out,
the landlord carries out an in
spection of the flat. In the event
of damage, or an unusual level
of wear-and-tear in the flat, you
can be held liable for damages.

How do I register a change of
address when moving?
When you move, you must
register your new address with
the Swedish Tax Agency – this is
free of cost. If you would like the
postal service, during a limited
period of time, to automatically
forward your mail to your new
address (forwarding), a charge
is made. You can register a
change-of-address and forwar
ding of your mail on the website
of Svensk Adressändring;
www.adressandring.se.

Please contact your
landlord if there is
anything else that you
would like to know.
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Questions & answers

باإلضافة إلى عملية مكافحة الحشرات باملبيدات الحشرية ،نحن نقدم
املعالجة الحرارية.
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Exterminating

bedbugs

BEDBUGS ARE NOCTURNAL
Bedbugs have once again become a problem in both Sweden and the rest of the
world. This is because we travel more than ever and because bedbugs have become
more resistant to insecticides.
Bedbugs are a nocturnal insect which, like mosquitoes, survive by sucking blood from
humans. They are reddish-brown and resemble a flat beetle. Their bodies can measure
between one and five millimetres in length and they cannot fly. Bedbugs can live up
to a year, but if food disappears, they can lie dormant just as long and then return.

BEFORE EXTERMINATION

Bedbugs like to hide in recesses and folds, so
vacuum thoroughly under cushions, pillows and
furniture as best you can.

Remember to place the vacuum cleaner bag
in a sealed plastic bag. Dispose of it
immediately with combustible waste!

Move all furniture at least 50 centimetres out
from the wall in rooms that are to be treated.
This helps us to access baseboards and cornices.

Place bedding and other textiles in sealed
plastic bags.

Open the bags carefully inside the washing machine.
Then dispose of the plastic bags immediately
with combustible waste!

Take down all curtains and picture frames.

Clean all textiles at min. 60 degrees Celsius and
then tumble-dry. Next, place the cleaned and dried
textiles in sealed plastic bags.
Read the washing instructions carefully, to make
sure the textiles can tolerate the temperature.

Vacuum and wash all floors.
Clean thoroughly!
We offer environmentally friendly water-soluble
plastic bags for isolating and cleaning textiles.
Contact our customer service for more
information, on tel. +46 771 122 300.

THE EXTERMINATION PROCESS
Before beginning extermination, we always do a risk assessment to determine the best extermination
method and agent. The affected area is first treated with an agent that is applied in spray or mist
form. Next, we apply a – for humans – non-poisonous powder along narrow openings and baseboards. The powder serves to dry out the bedbug’s skin and the bedbug subsequently dies.
For severe cases, sometimes it is necessary to remove baseboards and cornices, carpeting and
other joinery in order to treat the area properly.
No one may enter the treated area for four hours. It is fine to stay in adjoining rooms. Pregnant
women, persons with allergies and children under the age of three should not enter the treated
areas until 24 hours after extermination.
In addition to pest control treatment with pesticides, we offer heat treatment. It can take several
weeks before all bedbugs are gone, and treatment may have to be repeated.

AFTER EXTERMINATION
Clean thoroughly.
Vacuum carefully and often.
Do not wash the floors or floorboards for four weeks; washing before
that may remove the pesticide.
Clean bedding and other textiles regularly.
Keep sleeping in your bed even if it makes you uncomfortable. When bedbugs
come out from their hiding places at night, they will be exposed to the insecticide.

We use only insecticides
that have been tested
and approved by the
Swedish authorities.
Our servicemen are
trained and licensed by
the National Board of
Health and Welfare.

Do not move furniture between rooms, as it raises the risk of spreading the problem.

BEDBUGS THRIVE HERE

If you are affected by bedbugs, it is very likely that you will find them mostly within a radius of 1.5 metres from the beds. The marked areas show
where bedbugs thrive best of all. Therefore, check baseboards and cornices, beds, bed frames, headboards and mattresses. Look carefully underneath and behind bedside tables, in crevices and in upholstered furniture, as well as behind picture frames, curtains and underneath furniture.
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QUICK FACTS ABOUT BEDBUGS
How do bedbugs get into my home?
The most common way of getting bedbugs in your home is through luggage, overnight stays in
another city or by buying second-hand furniture.

How do I know if I have bedbugs at home?
If you are affected by bedbugs, you will likely find most of them near the beds. Begin checking
beds, bed frames, headboards and mattresses. Look underneath and behind bedside tables, in
crevasses and in upholstered furniture. It is also common to find bedbugs near baseboards and
cornices. Bedbugs can also be found in other places, such as behind picture frames, curtains or
underneath furniture.

Do bedbugs spread germs?
There is no evidence that suggests that bedbugs spread disease.

How do I get rid of them?
It can be difficult to get rid of bedbugs once you have them, but it is possible. We can offer
various methods for extermination. We work together with you to determine the most suitable
method in your particular case. Contact us if you suspect you are affected or if you have questions
about other pests.

The various stages of
the bedbug’s lifecycle:

Egg

Nymph

www.nomor.se
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Adult

نصائح واستشارات بخصوص حشرة البق
Tips & advice bedbugs

استعدادات لمعالجة الغرفة من حشرة البق

Preparations for bedbug treatment

.د ْع كل األثاث يبقى بالغرفة

Don’t remove anything from the room.

،نظف قبل أن نأيت
ْ كنس أو
ْ ِ ا.اِجمع الغرفة يك يسهل علينا الفحص
.ولكن دون أي تنظيف شامل

Tidy up, so we are able to make a good inspection.
Vacuum or clean – but don’t overdo it!

.ا َ ْو ِقف الرسير

Lift the bed onto its edge.

.نحن نحتاج إىل فحص كل الغرفة
We need access to all rooms.

.اِط ِو أغطية الرسير
Strip the bed ready for inspection.

.ا َبع ْد األثاث عن الجدران

Move furniture from the wall.

عدم الدخول إىل الغرفة لساعتني.
األطفال تحت السنتني أو ذوي الحساسية
ال ينبغي عليهم الدخول إىل الغرفة
لـ  24ساعة بعد معالجتها.
عدم املسح باملاء أو كنس املساحات
املنظفة ملدة  5إىل  6أسابيع بعد
معالجة الغرفة.
تجنب نقل األثاث أو أغطية الرسير أو أشياء
أخرى من أو إىل الغرفة ،حتى نشري عليك بذلك.

معالجة املنسوجات

غسيل املالبس :فوق ( 60o Cدرجة حرارة مائوية)،

اِتبع تعليامت الغسيل ،يك تالئم الحرار ُة املنسوجات
املغسولة.
o
التجميد( -18 :درجة حرارة مائوية) خالل أسبوع.
التجفيفَ :جف ِّْف باملجففة الهوائية اللفافة للمالبس
لحوايل  50دقيقة.

تعترب آنتيسيمكس رشكة خدمات دولية أُنشأت بالسويد يف سنة  .1934نحن نقوم بإنشاء بيئة داخلية
آمنة وصحية ،وذلك عرب الفحوصات والضامنات والتأمينات .كام نعمل ضمن مجال الحرشات والقوارض
الضارة ،والنظافة الصحية ،،وبيئة البناء والطاقة ،والحامية من الحرائق وبيئة العمل.

Do not enter treated rooms
for at least 2 hours.
Children under 2 or sensitive
people are recommended not
to enter treated rooms for the
first 24 hours.
Do not wet clean or vacuum
for 5 - 6 weeks after the treatment.
Do not remove or bring in furniture,
bedding or other articles until we
give the go ahead.

Treating textiles
Wash: Over 60o C, always check the
label.
Freezer: -18o C one week.
Heat: Tumble dry for about
50 minutes.
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من املهم أن تتذكر ما ييل:

Important to remember:

