VI KOMMER ATT
SAKNA DIG!
WE ARE GOING
TO MISS YOU!
Städtips för dig som ska flytta
Cleaning guide for you who are moving out

VAD BEHÖVER JAG GÖRA
INNAN JAG FLYTTAR?
Du behöver:
Boka besiktning med din husvärd
Adressändra till din nya adress
Säga upp eller flytta abonnemang för t.ex. tv, el, hemförsäkring och bredband
Flyttstäda din lägenhet
Lämna tillbaka dina nycklar
Det är viktigt att du lämnar alla dina nycklar till husvärdskontoret innan klockan
12.00 dagen du flyttar. För mer information, gå in på Mina sidor. Har du ytterligare
frågor, vänligen kontakta din husvärd, för hjälp eller råd inför din flytt.

WHAT DO I NEED TO DO
BEFORE MOVING OUT?
You need to:
Book an inspection with your house caretaker
Change address to your new one
Cancel or move your subscriptions for example for your TV, electricity, home
insurance and broadband
Clean your accomondation
Return all your keys
It is important that you return your keys to your house caretaker’s office before
12.00 on the day you move out. Do you need more information, please visit My
Pages. If you have any further questions, please contact your house caretaker, for
help or advice before moving out.

STÄDTIPS TILL DIG
SOM SKA FLYTTA
När du säger hejdå till din studentbostad är det viktigt att den är ren
och fin för nästa hyresgäst. För att göra det lättare för dig så har vi
gjort en lista med tips.
samtliga rum
Torka med milt rengöringsmedel. Golven ska både dammsugas och våttorkas.
Beroende på vilket material golven är gjorda av, hanteras de lite olika.
Kom ihåg:
Fönsterbänkar
Element – även baksidan
Eluttag och lampknappar
Garderober både in- och utvändigt
Dörrar och dörrkarmar
Golv, golvlister och trösklar
Ventiler
Väggar och tak

badrum och toalett
Använd rengöringsmedel för badrum när du skrubbar och torkar av.
Kom ihåg:
Badrumsskåp och spegel
Belysning – även insida av lampkupor
Badkar – lossa även badkarsfronten och gör rent golvet under badkaret
Dusch
Toalettstol på in- och utsida
Tvättställ – även undersida och vattenlås
Golvbrunn
Väggar

kök
Använd ett fettlösande rengöringsmedel för kök och torka med en våt trasa.
Kom ihåg:
Belysning – även insida av lampkupor
Spisfläkt – ta loss filter och galler och rengör
Spis invändigt – ugn, plåtar och galler
Spis utvändigt – dra ut spisen, rengör runt om och bakom

Spisplattor eller spishäll
Köksskåp och lådor både in- och utvändigt
Kyl och frys – torka ur, frosta av, rengör bakom (lämna dörrarna öppna)
Bänkskivor
Diskbänk, avlopp och vattenlås
Om du bor i korridor med gemensamt kök är du ansvarig för att plocka ur och städa
ditt skåp, samt kyl och frys.

fönster
Använd vatten, fönsterputs, trasa, fönsterraka
och en torr trasa. Torka fönstren runt om
samt in- och utvändigt. Kom ihåg att torka
mellan glasen.

förråd
Töm på alla tillhörigheter
Sopa golvet
Lämna förrådet olåst

vänligen notera

• Om din lägenhet inte är
tillräckligt städad, kan du bli
fakturerad för kostnaden för
en städfirma.
• Om du inte har lämnat
tillbaka dina nycklar i tid,
kan du bli fakturerad för
kostnaden av låsbyte.

CLEANING ADVICE FOR
YOU WHO ARE MOVING OUT
When you say goodbye to your student accomondation it is important
that it is nice and clean for the next tenant. To make it easier for you –
we have made a list with some tips.
all rooms
Wipe with a mild cleaning product. The floors should be vacuum cleaned and wetdried. Different flooring surfaces should be cleaned differently, depending on what
they are made of.
Please remember:
Window sills
Radiators – rear as well
Wall sockets and light switches
Wardrobes both inside and outside
Doors and door frames

Floors, thresholds and lists around floors
Air ventilation
Walls and ceilings

bathroom and toilet
Use cleaning products for bathrooms to scrub and wipe.
Please remember:
Bathroom cabinet and mirror
Light covers, both inside and outside
Bathtub – also remove the side panel and clean the floor under the bathtub
Shower
Toilet bowl, both inside and outside
Washbasin, including outside and water lock
Floor drain
Walls

kitchen
Use kitchen cleaning products which dissolve grease and wipe with a wet cloth.
Please remember:
Lighting, including the insides of light covers
Stove fan, remove the filter and grill
Inside of oven – baking trays and racks
Outside of stove – pull out and clean around and rear
Hotplates or stovetop
Cupboards and drawers both inside and outside
Fridge and freezer – dry out, defrost, clean rear and leave the doors open
Countertops
Sink, drain and water lock
If you live in a corridor with a communal kitchen, you are responsible for emptying
and cleaning your cupboard, fridge and freezer.

windows
Use water, window cleaning, cloth,
window scraper and a dry cloth.
Wipe the w
 indows around,
inside, outside and in between.

storeroom
Remove all your possessions
Sweep the floor
Leave the storeroom unlocked

please note

• I f you have not cleaned properly
we will have to call in a professional cleaner. You will then be
charged for the cleaning.
• If you have not returned your keys
on time, you will be charged for
the changing of locks.

HAR DU FRÅGOR OCH
FUNDERINGAR INFÖR FLYTTEN?
Tveka inte att kontakta din husvärd om du behöver hjälp eller vill ha ytterligare tips
och råd inför din flytt.

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS
PRIOR TO YOUR MOVE?
Please do not hesitate to contact your house caretaker if you need help or want
more tips and advice prior to your move.

Tel: 08–458 10 10 | information@sssb.se | sssb.se

