
Vi vill ge dig bra

service - men vissa 

åtgärder ansvarar du 

själv för

Som hyresgäst har du 

ansvar för att vårda och 

sköta om din lägenhet. 

I det ansvaret ingår ex-

empelvis att tömma och 

rensa golvbrunnar och 

vattenlås, byta säkringar 

och lampor, byta filter i 

köksfläkt och batterier i 

brandvarnare.

Här bredvid ser du en av 

våra gör-det-själv-guider. 

Fler finns. Hör av dig till 

oss om du behöver en 

annan guide än denna. 

Alla gör-det-själv-guider 

finns också på

www.sandvikenhus.se.

Frågor? Kontakta vår

centrala felanmälan,

tel.nr 026-24 22 00.

Kylskåp

Vattnet leds ner i en liten skål och där förångas det när kompres-
sorn i kylskåpet arbetar. Men om det fastnar smuts i hålet så fung-
erar inte avrinningen som den ska. Därför är det bra att kontrollera 
avrinningshålet varje gång du rengör kylskåpet.

Kondensvattnet måste ha fri väg utmed den bakre väggen. Därför 
är det viktigt att hyllorna sitter rätt och att du inte staplar matvaror 
på varandra mot väggen där kylplattan sitter, för då samlas vattnet 
på hyllorna i stället.

Så här
gör du

I alla kylskåp finns ett litet hål där kondensvattnet ska kunna rinna 
ut. Kondensvattnet kommer från fukt som kommer in när kylskå-
pet öppnas. 

I kylskåpet finns ett hål, där kon-
densvattnet ska kunna rinna ut. 
Om det har hamnat smuts där går 
det bra att rengöra hålet med en 
bomullspinne.

Mellan kylskåpets bakre vägg och 
hyllorna ska det vara ett mellan-
rum, 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 avrin-
ningshålet är rent.

Hyllans förhöjda bakkant ska 
sitta uppåt. Kanten förhindrar 
att matvaror lutar mot kylskåpets 
vägg och på så vis hindrar kon-
densvattnet från att rinna ner.
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