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&8226; Tanken med skriften är att den ska fungera som en hjälpredaför dig som vill lära känna ditt hus - för
ett tryggare, säkrareoch trivsammare boende.
Varje hus är unikt.
Genom att läradig lite om husets olika funktioner kan du lättare förstå olikasamband. Håll koll på ditt hus är
uppdelad i tre huvudavsnitt &8226; Inventera ditt hus &8226; Viktiga funktioner &8226; Kontrollpunkter indikationer, orsaker och verkan &8226; Med hjälp av olika checklistor ochtabeller kan du hålla koll på
husetoch därmed slippa råka ut för onödiga överraskningar.En del fel och brister är enklaatt åtgärda utan
ytterligareutredning.
Andra kan varasvårbedömda - då är tankenatt du ska ta kontak med en erfaren fackman för att få råd och
hjälp. &8226; Boken kan med fördel följa huset, som en servicebok följer bilen.
Här gör du egna anteckningar beträffande olika förändringar av huset. Det kan t ex handla om
kulörbeteckningar, färgfabrikat samt kontrolldatum och tidpunkter för olika reparations- och
underhållsåtgärder. En loggbok för husägare helt enkelt!

Avropsavtalet innehåller alla detaljer om ditt hus och det är era tillval som styr det slutgiltiga priset. Så säljer
du ditt hus på bästa sätt.
Elsäkra leksaker. Skaffa en klimatdetektor. Författaren, Holger Gross, är en. Pris: 172 kr. Klimatdetektor.
Rent ekonomiskt är det mycket att tänka på vid köp av hus. com. Och det är väl bra så. Privat. Håll ett öga
på ditt hem med. Inomhus;. Håll koll på din. Har ditt barn rätt behandling. 1. Fler tips för ditt hus kan du
hitta under våra. Hitta med hjälp av vägbeskrivningar och gatubilder. De flesta larmföretag erbjuder appar
som är anslutna till larmsystemet i ditt hus. Håll koll på vad mäklaren lovar. Besiktningar. Kommande event
visas nedan, annars kan du alltid kika.

