
Når du ankommer til lejligheden 

Ved ankomsten, er lejlighedens faciliteter normalt lukket ned. Du skal derfor starte visse procedurer op for at få alle 

ting på plads. Følgende skal som minimum gøres:  

1. Lommelygte
Lige inden for indgangsdøren hænger en lommelampe på en knage oppe til højre. Denne kan bruges hvis det

er mørkt når du ankommer. Du skal trykke i bunden for at få den tændt.

2. Elektricitet:

Sikringsskabet er placeret på væggen i køkkenet. Lågen til sikringsskabet åbnes ved at presse låsen

mod højre. Alle sikringer skal være slået til under opholdet.

3. Aircondition:
Panelet for operation af aircondition sidder på væggen i spisekrogen. Dette består af den øverste
hygrostat (kontrollerer luftfugtighed) og neden under selve aircondition kontrollen (sørger for
temperaturen).
Drej hygrostat (den øverste) til ON og aircondition starter automatisk.
Air Condition Termostat (den nederste) viser den aktuelle temperatur i lejligheden. Denne kan
reguleres ved at trykke på den venstre knap (der bliver køligere) eller på den højre knap (der bliver
varmere).
De to nederste pinde på Aircondition Termostaten skal stå på hhv. ”AUTO FAN” og ”COOL”.

4. Vand:

Når du ankommer vil der normalt være lukket for vandtilførslen til lejligheden. Hovedafbryderen for

vandet sidder udenfor på gavlen af huset neden for badeværelset i jordhøjde. Der findes 2 haner -

vores er den til venstre. Der åbnes og lukkes her for vandet ved ankomst og afrejse.
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Når du forlader lejligheden: 

Vi har ikke ønsket at belaste udlejningsbeløbet med ekstra penge til rengøring af lejligheden. Vi har 
valgt at pålægge hver enkelt lejer ansvaret for at aflevere lejligheden i en pæn og ren stand, hvilket 
har vist sig at være en god ide – vi har kun modtaget ganske få klager.  

Hermed menes, at vi beder Jer aflevere lejligheden i den stand som I selv ville ønske at finde den, 
når I ankommer til den. 

Som retningslinje for slutrengøringen og aflevering kan følgende anvises: 

1. Badeniche, badekar og toilet rengøres efter sidste bad. Sprøjt fliserne mod skimmel med ”mill-
dew remower” (findes i skab i badeværelse). Hvis du er løbet tør kan en ny købes for få dollars i 
bl.a. Walmart.

2. Køkkenredskaber, køleskab og borde afleveres i ren stand.

3. Sidste affaldspose lægges i container ved affaldsområde.

4. Sidste hold sengetøj vaskes og tørres samt lægges i skabet. De håndklæder, du anvender inden 
udcheck lægges i vaskemaskinen, og vaskes af den næste lejer.

5. Der foretages støvsugning af tæpper (inkl. trappen) og møbler i lejligheden. Er der kommet 
pletter på tæppet –så findes der pletfjerner i skabet over trappen.

6. Hvis du har haft havemøblerne ude på terrassen – så husk at sætte dem ind i rummet. Hvis 
orkan eller storm, kan de skabe utrolig ravage på terrassen.

7. Der vaskes gulv i stue, køkken og på badeværelse.

8. Husk at køleskabs- og fryserdør skal stå åbne, når du forlader lejligheden. Ellers bliver der 
muggent i skabet når der slukkes for strømmen.  Sæt grøntsagsskufferne i klemme så døren ikke 
smækker til.

9. Har du brugt ovnen - så rens ovnen for fastbrændte fedtpletter - det er ikke rart at komme til 
lejligheden og finde en tilsmudset ovn. Der findes normalt ovnrens under køkkenskabet.  

Øvrige vigtige procedurer er: 

1. Luk for vandet på den udendørs hovedhane på gavlen af huset ud mod kanalen (den øverste i
gavlen)

2. Sluk for strømmen til lejligheden. Sæt sikringerne i el skabet i køkken til ”OFF”.  Det er vigtigt,
at sikringer, der er mærket med rødt (aircondition) ikke afbrydes.

3. Sæt aircondition på ”OFF” status (vejledning findes på skilt under betjeningspanel).

GOD TUR HJEM ! 
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