Sjekkliste for nedvask (2 SIDER).

HYBEL I KOLLEKTIV – DELT BAD
Husk å ta med deg alle dine eiendeler. Har du satt inn flere møbler, må du fjerne alle di og.
Ikke glem ting i bod, eller evt. sykkelen din. Om du har hatt bod, skal nøkkelen leveres til Magne i Halden og
Dina i Fredrikstad.
OBS! Sjekk over hjørnene to ganger

KJØKKENET
Skapene i
fellesarealet
merket med
ditt
romnummer
Kokeplate

Innvendige hyller
Skap flater utvendig, inkl. håndtak
Evt. skuffer – inni og flater inkl. håndtak
Kjøleskapet – alle flater, hyller og skuffer. Husk gummilista
rundt kjøleskaps- og frysedøra
Vaskes og skrubbes helt ren – skal alltid tas av alle

Tips: Glasskrape og ovnrens/jif skurekrem vil gjøre jobben med ovnen lettere. Hvis glasset er veldig skittent; spray på ovnrens og la
det virke i 10 minutter før du skrubber det vekk. Det kan være lurt å bruke en ståltrådsvamp.
*Kjøleskapet skal vaskes ned selv om personen du deler det med skal fortsette å bo

ØVRIG FELLESOMRÅDE
Gulvet + en
Gulvet skal tas av alle som flytter ut den samme dagen de
del av fellesen flytter, du må også ta en del av fellesarealet
F.eks: Kjøkkenvifta, vinduet, mikrobølgeovnen
*Skriv ned hva du vasket i det hvite feltet nederst

HELE BADET SKAL VASKES NÅR DU FLYTTER UT. DU SKAL VASKE NED HELE BADET SELV OM PERSONEN DU
DELER BAD MED FORTSATT SKAL BO DER.
BADET
Toalettet
Vasken
Dusjen
Dusjforhenget
Speilet
Lyset
Alle overflater
Fliser
Badegulvet

Husk under + doknappen
Husk åpningen til sluket og under/rundt krana
Vær nøye med dusjkran og dusjhodet, sluket skal renses
Kan vaskes i maskin på 40° finvask
Bruk jif universalspray og en ren klut, gjerne microfiber
Det samles en del støv oppå lyset. Husk lysbryteren
Hylle over do, stikkontakten etc.
Fliser på bad generelt og i dusjen, spesielt nederst i dusjen
(flisene er mer skitten enn de ser ut)
Ta ekstra nøye under toalettet og i hjørner

Tips: bruk håndflata og dra den nedover flisene, du vil tydelig merke såperester som sitter på flisene. Spray på klor spray; la den
virke i 10 min, vask deretter over med varmt vann og en svamp som har en hard overflate.

PRIVAT ROM
Kontorstol
Kontorpult
Varmeovn
Stikkontakter
Lysbryter
Sengeben

Ben, flater og hjul. Husk bak på stolryggen
Flater og ben
Framside og bakside

Listene inntil veggen, planken på veggen, list over døra
Lister
OBS! Hjørner
Vinduskarmer OBS! Husk hjørnene
Vindu
Innvendig
Vindu
utvendig
Gjelder de vinduene det er mulig å komme til fra rommet
Alle flater og hjørner. Husk håndtak og utsiden av skapdøra,
Klesskap
spesielt rundt håndtak
Flater og hjørner. Bruk en gardintrapp for å rekke opp til de
Hyller
øverste hyllene
Døra
Hele flaten og håndtak. Spesielt håndtak og området rundt
Gulv
Husk å dra fram sengen og vaske bak
Ventil
På veggen

