FLYTTSTÄDNINGSINSTRUKTIONER
Kära hyresgäst!
Nu ska du snart lämna oss på Hallandsgatan. När du lämnar ditt rum har du ansvar för att
grundligt flyttstäda rummet. Använd följande checklista för att checka av det som du har
utfört. Lämna kvar checklistan i rummet.



Skriv ut denna lista, har du inte skrivare säg till Morgan så skriver hand ut ett ex.



Töm dina hyllor och lådor i frys, kyl, skafferi, badrum.



Ta ut din hylla och ev. låder i kylskåpet. Diska och torka av, lägg tillbaka.



Lämna inte kvar någon mat. Ger du till en vän, skall det ligga i deras plats.



Glöm inte att tömma frysen i källaren om du har mat där.



Töm även låder i gemensamma garderoben i hallen.



Torka av och rengör grundligt alla hyllor och lådor i garderober (även golvet),
bokhyllor, sekretär, kök (inkl. kyl och frys), hall och badrum som du disponerat.



Tvätta fönster invändigt.



Dammtorka möbler och plana ytor i ditt rum (tänk på tavlor, lampor, tavellister
och plana detaljer på möbler)



Våttorka alla lister och fönsterbänkar, även bakom möbler



Dammsuga och våttorkar elementet



Dammsuga och tvätta golvet i ditt rum. Ta bort ev. fläckar av tex. stearin mm



Rengör madrasskydd och textilier vid behov. Om du tvättar kuddar, gardiner och
mattor så sträck/stryk dem så att de inte är skrynkliga och förhindrar att de
krymper.



Tvätta av väggar där det finns fläckar med blöt trasa.



Torka av kontakter och handtag



Putsa av spegeln



Töm papperskorgen



Byt ut trasiga glödlampor vid behov. (lågenergi)



Lämna prydnadsföremål så som du fann dem (rensa ur stearin ur ev. ljusstakar).



Dammsuga säng och fåtölj. Se till att textila möbler är i samma skick som du fann
dem (ta bort fläckar).



Lämna sängen obäddad.



Ta bort fläckar på möbler



Rengör papperskorg



Lägg tillbaks mattor, gardiner, stolsdynor, kuddar, överkast och ställ möblerna så
som rummet var möblerat när du flyttade in.



Ange ditt tel. nr för SWISH där jag kan sätta in depositionen. Har du inte ring mig
så får vi komma överens om hur vi gör.
-------------------------------------------------------------------

Vid bristfällig eller utebliven städning debiteras du kostnader för städning som vi drar av från
depositionen.
Synpunkter och ev kommentarer kring städningen:

