SYN AF DIN LEJLIGHED
Der vil blive foretaget syn af lejligheden. Lejligheden skal derfor
være tømt og rengjort. Lejligheden skal være helt tom for indbo
og affald, så den er klar til nedrivning. Din lejlighed bliver ikke
genudlejet. Er du i tvivl om noget, kan du altid ringe til din genhusningskonsulent på beboertelefonen (28 44 79 60) eller driften (87
44 75 93) og snakke med dem.

TØM
LEJLIGHEDEN

Lejligheden skal være tom og du skal fjerne:
- Gardiner
- Lamper
Husk, at altanen og kælderrummet skal også være helt tømt.
Hvis du ikke har fjernet alle dine ting, bliver udgiften til at få dem fjernet
trukket fra dit depositum. Hvis du har særlige udfordringer med at fjerne
dem, laves der en individuel vurdering af, om du kan få hjælp.

RENGØRING

Dette skal rengøres grundigt, da det genbruges i afdelingen:
- Komfur/ovn
- Køleskab
- Bruserens blandingsbatteri
Alt fedt, klister og madrester skal fjernes og afvaskes på gulve, vægge,
udenpå og indeni skabe og skuffer.

AFFALD

Affald og indbo, du vil skille dig af med, skal smides i affaldscontaineren
eller stilles i områderne for storskrald. Det må ikke efterlades i opgangen eller tilfældigt udenfor blokken. En regning for eventuel oprydning
vil blive skrevet på synet.

VAND OG EL

Hvis du har fjernet et toilet eller en vask, skal vandrør og afløb proppes
af, så vi undgår vandskader.
Vaskemaskine og opvaskemaskine afmonteres af en VVS´er som Østjysk Bolig bestiller til opgaven. I god tid inden du flytter, skal du sige til
genhusningskonsulenten, hvis du har en maskine.
Elinstallationer skal være intakte på grund af risikoen for brandfare. Det
betyder blandt andet, at du ikke må klippe ledninger over og lade dem
stikke ud af kontakterne.
Sikrer du, at installationerne er korrekt afproppet og intakte, kommer du
ikke til, at hæfte for det ved syn af lejligheden.

