Möblerade bostäder
Här kan du läsa vilka möbler som ingår i möblerade bostäder.
Du får montera viss utrustning i bostaden, till exempel persienner, titthål i dörren, sätta in
extra lås, installera tvättmaskin, diskmaskin med mera. Du kan alltid kontakta din husvärd
om du känner dig osäker på vad du får och inte får göra. Om du har flyttat in i en lägenhet
med egna monteringar så räknas dessa inte som en del av bostaden, det vill säga det är
inte en del av SSSB:s bostäders fasta inventarier. Blir det något fel på sådan utrustning
utför SSSB ingen service. Vill du ha det åtgärdat måste du bekosta det själv.

Möblerade bostäder

Som hyresgäst ska du sköta och vårda de möbler som du hyr. I den löpande skötseln av
möblerna ingår rengöring och att skydda möblerna mot onormal förslitning.
Du är skyldig att meddela SSSB om det uppstår en skada på någon möbel. Du är ansvarig för skador som uppstår under boendetiden och du kan bli ersättningsskyldig för
onormal förslitning.
I de möblerade bostäderna ingår följande grundmöblemang:
ett arbetsbord
en stol
en säng (exklusive madrass)
en bokhylla.
Observera att inga textilier ingår i möblemanget, alltså inte gardiner, madrass eller någon
form av sängkläder.
Det kan finnas fler möbler på ditt rum, men ovanstående är vad som alltid ska finnas.
Om du tar bort någon möbel, tänk då på att:
Dessa ej får ställas i korridoren eller i källargången.
Du är under hela din boendetid ansvarig för möblerna och blir ersättningsskyldig
om något saknas när du flyttar ut.
Du har naturligtvis rätt att ställa undan möblerna i förråd eller lager på annat håll,
men i samband med att du ska flytta måste samtliga möbler finnas på plats i
bostaden.
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