
Så tar du hand om din lägenhet





Nytt och fräscht - länge
Våra lägenheter inom Willhemlyftet är ett bra 
alternativ för dig som vill investera lite mer i ditt 
boende, men som samtidigt vill ha de fördelar 
som kommer med att bo i hyresrätt. 

En fräsch och fin lägenhet ger en härlig känsla, 
dock har vi ett gemensamt ansvar att ta hand 
om lägenheten på bästa sätt. 

Genom att ta väl hand om din lägenhet slipper 
du dessutom att betala för onormalt slitage den 
dag du flyttar ut. 

Här kan du läsa om hur du på bästa sätt sköter 
om ditt nya hem. Kontakta oss gärna om du har 
några funderingar. 



Köket
Lägenheterna har praktiska och moderna kök med rostfria 

vitvaror, ljus glasmosaik och bänkskiva i grå laminat. 
Det är genomgående ekparkett och vita köksluckor.  
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TA HAND OM GOLVET
Trägolv torkas av med en fuktad och väl urvriden trasa med några 
droppar diskmedel eller grön såpa i. Torka noga. 

3 TA HAND OM VITVARORNA
Rostfria vitvaror är en liten lyx i vardagen men behöver också en del 
omtanke. För att ta bort fingeravtryck och fettfläckar kan du använda 
lite diskmedel med vatten. Du kan också testa med babyolja. 

TA HAND OM KÖKSLUCKORNA OCH BÄNKSKIVAN
Köksluckor kan du torka av med en fuktig trasa och rengöringsmedel 
eller såpa. Även mosaiken torkas gärna av efter varje användning av 
hällen så slipper du fula fettfläckar på ytan och fogen.
 
Bänkskivan är laminerad vilket gör den både slitstark och reptålig. 
Ytan tål även värme, men lägg alltid ett underlag under varma 
kastruller för säkerhets skull. För att rengöra ytan räcker det 
att torka av med trasa och rengöringsmedel. 

Använd aldrig våta rengöringsmetoder på trägolv! 
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KYLSKÅP 
Kylskåpet torkas ur med vatten med några 
droppar diskmedel i, eller med allrengörings-
medel. Dålig lukt kan avhjälpas med utspädd 
ättika eller med en tjock smet av bikarbonat 
och vatten, som stryks på och får sitta några 
minuter. Torkas bort med vatten. 

KÖKSFLÄKTEN
Det bildas lätt ett fettlager på filtret. Diska filtret 
i diskmaskin, eller för hand med diskmedel. 
Resten av fläkten torkas ren med vatten, 
diskmedel och trasa.

SPISKÅPAN 
Spiskåpan rengörs med en fuktad trasa 
och neutrala rengöringsmedel.

UGNEN
Ett sätt att rengöra ugnen är att stryka såpa på 
ugnens insida och värma ugnen till 125°. När 
det bubblar om såpan stängs ugnen av och får 
svalna. Tvätta ur ugnen med rikligt med vatten. 

Ett annat sätt är att värma ugnen till 200° och 
sedan stänga av den. Sätt därefter en kastrull 
med kokande vatten på botten av ugnen och 
en skål med ammoniak på gallret. Låt stå med 
stängd ugnslucka till nästa dag, då smutsen kan 
torkas bort med trasa. 

GLASKERAMIKHÄLLEN
Det är bäst att rengöra en keramikhäll direkt när 
den har svalnat. Då minskar risken att hällen blir 
missfärgad. 
 
För att ta bort fastbränd mat börja med att 
blötlägga med en fuktig trasa och tvättmedel 
eller speciell glaskeramisk hällrengöring.

Du kan även använda en skrapa för att ta bort 
matrester. Kladdig mat måste genast avlägsnas 
när den spills, innan glaset har kylts av.

Var noga med att inte repa silikonlisten runt 
glaset när du använder skrapan. Skrapan har ett 
rakblad och måste därför hållas undan från barn.

Använd inte slipande rengöringssvampar, 
korrosiva rengöringsmedel, sprayrengöring 
eller vassa föremål för att rengöra ytan av 
hällen.



DUSCHHÖRNA
För att undvika tråkiga kalkfläckar är det effektivast att dra av vatten-
droppar med skrapa efter varje dusch och sedan rengöra vid behov 
med ättika eller såpa.

TOALETTSTOLEN
För toalettstolen finns speciella rengöringsmedel, som också 
desinficerar. Ammoniak eller såpa går också bra. 

GOLVBRUNN
Golvbrunnen skuras ren med såpa eller en blandning av bikarbonat 
och vinäger. Badrumsspray på kaklet gör det rent och blankt. 
På willhem.se kan du se steg för steg hur man rengör golvbrunnen. 

Badrummet
Våra lägenheter har vitt helkaklat badrum med golvvärme, 

handdukstork och duschhörna.

KAKEL OCH KLINKER
Torka av kakel och klinkers då och då med rengörningsmedel och en 
trasa så håller de sig fräscha länge. Ett knep för att få skinande blankt 
kakel är att tvätta det med en miljöanpassad biltvättsvamp som du 
sprutar avkalkningsmedel på. Efter tvätt spolar du av med dusch-
slangen och låter självtorka.
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Tänk på att inte själv borra i badrum, och framför allt inte i kakel. 
Om du vill borra i badrummet, kontakta områdeskontoret. 
För att undvika dyra vattenskador, som du själv får bekosta, ska 
du aldrig någonsin borra i våtzonen där du duschar eller badar.
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UNDERHÅLL AV  VÄGGAR
Målade vita väggar ska man vara rädd om. Vissa 
fläckar kan man torka bort med en torr trasa, till 
andra kan man behöva lite svagt rengöringsme-
del som blandas med varmvatten. Torka av ytan 
nerifrån och upp för att undvika smutsränder.  

Alla väggar i lägenheten är vitmålade. Vi har valt att använda genomgående ek-
parkett i alla rum och köket samt klinkers i våtutrymmen och vid entrén i hallen. 

Golv och väggar

BORRA HÅL
Vi vill be våra hyresgäster iaktta försiktighet vid 
borrning av nya hål.  Innan du exempelvis ska 
sätta upp en hylla eller liknande, tänk på hur 
mycket tyngd den kommer att belastas med. 
Även om man kan fästa en hylla med 16 skruvar, 
är det sällan nödvändigt med så många. Anpassa 
fästdonet till vad du ska hänga upp.

MÅLNING OCH TAPETSERING
Då lägenheten är nyrenoverad så godkänner vi 
inte ommålning eller tapetsering av väggarna. 
Ett sätt att lägga till lite färg i inredningen är 
att välja färgglada textilier.

UNDERHÅLL AV GOLV
Trägolvet ska vid rengöring endast torkas av 
med en fuktad och väl urvriden trasa med några 
droppar diskmedel eller grönsåpa i. 

Då golvet är känsligt för repor bör du inte gå 
inomhus med skorna på. Sätt gärna möbeltassar 
på alla stolsben, bord och övriga möbler. 

På vår hemsida www.willhem.se kan 
du hitta en del ”Gör-det-själv” guider 
och andra nyttiga tips och regler 
gällande skötsel av lägenheten. 
 
Vi hoppas att du kommer trivas 
i din nya lägenhet!




