Till dig som bor i en studentbostad

Städning vid utflyttning
Studentbostaden ska städas ordentligt när du flyttar ut
Vi har gjort en förbesiktning av lägenheten, och gör ingen särskild städbesiktning efter att
du har flyttat ut. Om hyresgästen efter dig däremot inte är nöjd med städningen kan du bli
skyldig att betala för en städfirma. Ett snittpris för en städning är cirka 2500 kr.
Du som hyr del i lägenhet ska tillsammans med din rumskamrat städa ur de gemensamma
utrymmena i lägenheten. Även dessa delar ska vara ordentlig städad.
Kom ihåg att även städa eventuellt tillhörande förråd, även om de inte har utnyttjats.

Möblerade korridorsrum samt köksmöbler i del i lägenhet
Om du bor i en möblerad studentlägenhet ska alla möbler finnas i lägenheten, vara hela och
monterade.

Nycklar
Lämna tillbaka alla nycklar och eventuella dubbletter till Östersundshem på Rådhusgatan 29.
Har du inte möjlighet att lämna nyckeln där kontakta vår kundservice tel 063-14 04 00 så
löser vi det på annat sätt. Hör av dig i god tid innan du flyttar om någon nyckel saknas.

Checklista för städning
Det är mycket som ska städas i lägenheten när du flyttar. Med hjälp av checklistan på nästa
sida kan du lätt se vad som behöver städas och rengöras innan utflyttning.

Kontrollera även
•
•
•
•

Att samtliga glödlampor och lysrör fungerar, glöm inte kyl, frys, ugn, fläkt och
bänkbelysning.
Att brandvarnaren fungerar (9 Volts batteri).
Att alla proppar i elskåpet fungerar (finns att köpa i vanlig livsmedelsaffär).
Att små skador på väggar och tak med vita ytor spacklas igen. Blyertsstreck på väggar
går att sudda bort med ett vanligt suddgummi.

Har du några frågor, kontakta Kundservice på tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se
Med vänliga hälsningar
Östersundshem
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På baksidan
hittar du hela
checklistan!

Flyttstädning, checklista
För alla utrymmen

!o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Väggar – Dammsug tapetserade väggar, tvätta målade väggar.
Tak – Dammsug och tvätta av taket med en fuktig trasa.
Golv, golvlister och trösklar – Dammsug och våttorka.
Fönster – Tvätta glasen in- och utvändigt, och om du har öppningsbara fönster även mellan.
Fönstersnickerier och fönsterbrädor – Rengör med en mjuk svamp eller trasa.
Element och ventiler – Dammsug och torka av.
Lampor – Ta ner lampkupor och diska eller torka av.
Eluttag och strömbrytare – Rengör med en lätt fuktad trasa.
OBS! Uttag och strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten.
Garderober, skåp och lådor samt hyllor och backar – Rengör in- och utvändigt.
Skåpluckor – Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.
Innerdörrar – Rengör samtliga.

Kök
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spis – Dra ut spisen. Rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen,
golvet och skåpsidorna. Rengör kokplattorna.
Ugn – Rengör ugnen invändigt. Rengör även plåtarna, grillgallret och frontluckan.
Diskmaskin – Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filter och spolarmar.
Diskbänk och bänkskivor – Rengör. Glöm inte silen och under diskbänken.
Kranar och diskbänk – Rengör.
Lampor – Ta bort lösa kupor och diska dem.
Köksskåp – Torka invändigt och rengör hyllorna.
Köksluckor – Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.
Kyl och frys – Stäng av och frosta av. Rengör in- och utvändigt. Dra fram skåpen om det går.
Rengör under och bakom. Lämna dörrarna öppna.
Köksfläkt – Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filtret.

Badrum/wc
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kakel/väggar – Rengör från tvål och andra avlagringar.
Toalettstol – Rengör noga utsidan och insidan. Kom ihåg att även rengöra kröken.
Tvättställ – Rengör utanpå, under och i tvättstället, även i silen och vattenlåset.
Dusch – Rengör i duschen, även i golvbrunnen - rensa från hår m.m.
Badrumsskåp och speglar – Torka skåpet både utvändigt och invändigt. Putsa spegeln.
Lampor – Ta bort lösa kupor och diska dem.
Golv och väggar – Rengör från tvål och andra avlagringar.
Badkar – Rengör in- och utvändigt. Även under och bakom. Rensa golvbrunnen.
Tvättmaskin och torktumlare – Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filter.

Förråd
o

Töm, dammsug och torka rent.

