HEJ!

HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER
VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN
— för att det ska vara lätt och trevligt att bo hos oss.
För att allt ska funka, helt enkelt.

FLYTTA IN
• När du flyttar in i din nya lägenhet ska du hämta nycklar i Bobutiken på
Repslagaregatan 31. Det gör du från klockan 12 samma dag ditt avtal börjar
gälla. Det är viktigt att du tar med giltig legitimation.
•

Tänk på att du behöver hemförsäkring när du flyttar in. Ring oss på 013-20 85 00
så berättar vi mer.
Se en kort film om att hämta/lämna nycklar på stangastaden.se/filmer

FLYTTA UT
• Om du vill flytta ut måste du säga upp din lägenhet minst 3 kalendermånader innan du flyttar. Du säger upp lägenheten skriftligt genom att skicka ett brev
till Stångåstaden, besöka något av våra kontor eller säga upp kontraktet via
hemsidan. Om du till exempel vill flytta ut 1 maj, måste vi ha fått din uppsägning senast 31 januari.
•

När du har sagt upp lägenheten kan den nya hyresgästen vilja se hur den ser
ut. Då måste du visa din lägenhet, eller låta Stångåstaden visa den.

• När du flyttar ut ska du lämna tillbaka dina nycklar. Det gör du i Bobutiken
på Repslagaregatan 31, senast klockan 12 första vardagen i månaden.
•

När du flyttar ut ska du städa din lägenhet och ditt förråd noga. Om du inte
städar ordentligt, kan du få betala Stångåstaden för att vi ska städa efter dig.
Om du vill att vi kommer och tittar på din städning, kan du boka städbesiktning
innan du flyttar. Ring och boka i god tid på telefon 013-20 85 00.

•

TIPS! Här till höger hittar du en lista på det du ska göra när det är dags att
flytta ut och vad du ska städa för att klara besiktningen.

•

Vill du hyra ut din lägenhet, överlåta den eller byta lägenhet med någon? Du
måste alltid ha Stångåstadens tillstånd för detta. Kontakta oss på telefon 01320 85 00 för mer information.

Checklista förberedelser
Ändra adress och beställ even
tuell eftersändning

Flytta el

Flytta telefon och internet
Ta bort eventuella heltäcknin
gsmattor
Se över och laga småfel
Återställ utrustning som du
plockat bort

FELANMÄLAN
• Om det blir ett fel eller en skada i lägenheten ska du genast anmäla det till
Stångåstadens kundtjänst. Gör det på hemsidan stangastaden.se eller ring
013-10 02 84 måndag–fredag mellan klockan 07.00 och 17.00. Är felet eller
skadan akut? Ring Stångåstadens jour på 013-14 84 44 måndag–fredag efter
klockan17.00 samt på helger. Tänk på att bara ringa jouren om felet måste
rättas till omedelbart, till exempel om det blivit en vattenläcka.

Checklista städning
Kök
Tak och väggar
Fönsterkarmar, fönsterglas och fönsterbänk

Ventiler
Garderober och städskåp

Ventil
Belysning

Dörrar och dörrkarmar

Eluttag

Ugn, värmeskåp, plåtar och galler
Skafferi
Köksskåp och lådor, in- och utvändigt
Kryddhylla
Kyl, sval och frys inklusive galler

Har du sett kackerlackor, vägglöss, råttor eller möss hemma? Meddela oss
direkt! Mata inte fåglar från balkongen, uteplatsen eller fönstret. Skräpet från
maten kan locka till sig råttor och fåglar.

Eluttag

Tak och väggar

Bakom och under spis, samt utvändigt

•

Fönsterkarmar, fönsterglas och fönsterbänk
Element, även bakom

Element

Spisfläkt och filter

SKADEDJUR

Rum

Städskåp
Dörrar och dörrkarmar
Bänkskivor och skärbräda
Diskbänk och vask
Golv och golvlister

Golv, golvlister och trösklar

Bad och tvätt
Tak och väggar
Belysning
Badrumsskåp och spegel
Ventil
Badkar (även under, och bakom front)
Toalettstol (även bakom)
Tvättställ inklusive undersida
Kranar, blandare och vattenlås
Dörrar, dörrkarmar och lister
Golv
Golvbrunn
Eventuellt torkskåp

Se en kort film om skadedjur i lägenheten på stangastaden.se/filmer

Eventuell tvättbänk
Eventuell tvättmaskin
Eventuell torktumlare

Övriga utrymmen
Förråd

BRAND
• I ditt hem finns en brandvarnare i taket. Ta inte bort den. Det är viktigt
att den sitter kvar. Har den börjat pipa? Gör felanmälan på stangastaden.se
eller ring 013-10 02 84 så får du en ny brandvarnare gratis.

Eventuellt garage
Eventuell balkong/uteplats

1. Rengör köksfläkten

•

Stäng av saker som kaffebryggare och vattenkokare när du är klar. Dra ut
mobiltelefonladdaren och din laptop eller surfplatta ur väggkontakten när du
laddat färdigt. Då minskar du risken för brand.

•

Rengör filtret i köksfläkten ofta. Där samlas olja från matlagningen som kan
börja brinna. Använd vanligt diskmedel när du rengör. Har oljan börja brinna?
Släck med kvävning, inte med vatten.

•

Sätt inte upp egna eluttag hemma. Ställ inte kyl/frys på balkongen eller i förrådet.

2. Använd diskmedel

Se en kort film om hur du undviker brand på stangastaden.se/filmer

3. Torka rent

4. Glöm inte gallret

• I trapphuset får det inte finnas leksaker, cyklar, barnvagnar, reklam eller
annat. Sakerna kan vara en fara om det skulle börja brinna i huset eller om
ambulanspersonal ska ta sig in/ut.
• I lägenhetsförrådet och garaget får du inte ha brandfarliga saker eller
anslutna elektriska apparater. I garaget ska endast din bil stå, samt fyra extra
däck till bilen och en liten bensindunk. Garaget är inte ett extra lägenhetsförråd. Har du centralgarage är det inte tillåtet att förvara något annat där än din bil.

SOPOR
Ställ inte saker i trapphuset. Sortera dina sopor.

• Det är viktigt att du sorterar dina sopor. Släng inte allt i samma påse.

Sortera saker som papper, glas, plast, metall och batterier i de olika sopbehållarna. Matavfall lägger du i gröna påsen och slänger i vanliga sopbehållaren.
Det som blir över är sopor som du slänger i vanliga sopbehållaren.

• Har du lagat mat med matolja? Häll aldrig ner olja i avloppet, och häll
inte oljan direkt i soporna. Om det är lite fett: torka stekpannan med hushållspapper och släng det i hushållssoporna. Om det är mer fett: samla oljan i en
förpackning som går att stänga. Släng förpackningen i den vanliga soppåsen.
•

Häll inte ner matolja i avloppet. Det blir stopp i rören.

Gröna påsar hittar du i återvinningsrum med elavfall.
Se en kort film om vad du gör med sopor på stangastaden.se/filmer

GRANNAR
• Tänk på dina grannar till exempel när du borrar eller spelar musik. Visa
hänsyn dygnet runt. Rök inte på platser som hissar, trapphus, tvättstuga, källare
och vindar. Om du röker ute på balkongen kan det också störa grannarna.
Rökta cigaretter slänger du i egen askkopp eller burk. Att grilla på balkongen
är bara tillåtet med elgrill.
•

Har du problem med detta? Kontakta Stångåstaden på 013-20 85 00. Vardagar
efter klockan 17.00 och på helger kan du istället ringa Stångåstadens jour på
013-14 84 44, så får du hjälp.

• Du måste städa i tvättstugan när du är klar. Det finns skyltar i tvättstugan
som visar vad du ska göra rent och hur du ska göra det.
Se en kort film om hur du gör i tvättstugan på stangastaden.se/filmer

UTEPLATS OCH BALKONG
•

Har du blommor i balkonglådor? Häng dem på insidan av balkongen. Tänk på
att inte vattna blommorna så att det rinner ner till grannen.

•

Vill du sätta upp en parabol? Kontakta Stångåstaden på telefon 013-20 85 00.

•

Din uteplats måste du sköta själv. Se till att köpa den utrustning du behöver för
att ta hand om den.

•

Om du sköter om uteplatsen ofta, blir det inte så mycket jobb varje gång.
Se en kort film om hur hur du gör fint på din uteplats eller balkong på 		
stangastaden.se/filmer

Torka bort damm med
en fuktig trasa.

FÖRÄNDRA HEMMA
•

Vill du måla om, tapetsera eller göra andra förändringar i lägenheten? Kontakta
Stångåstaden på telefon 013-20 85 00 så berättar vi vilka regler som gäller.

Torka bort damm med en
fuktig trasa.

TA HAND OM DITT HEM

Låt fönsterventilen vara
öppen.

1. Rengör golvbrunnen

•

För att det inte ska bli skador i ditt hem får du inte göra hål i kaklet. Målade
väggar rengör du med en lite fuktig trasa. Skydda också väggarna från skador
och fettfläckar.

•

Städa golvet med en lite fuktad trasa och milt rengöringsmedel. Använd inte
klorin.

•

Rengör badrumsgolvet med en lite fuktig trasa och milt rengöringsmedel. Spola
inte golvet med duschslang. Golvet kan skadas av vattnet. Använd duschdraperi.

•

Torka ur kylskåpet då och då, och rengör avrinningshålet. Frosta av frysen
regelbundet genom att stäng av frysen och låta dörren stå öppen. Hacka inte
bort isen. När isen smälter samlar du upp vattnet i en behållare så att det inte
kommer på golvet.

•

I lägenheten finns det oftast en köksfläkt och flera ventiler. Håll ventilerna och
fläktfiltren rena från damm och smuts.

•

I toaletten får du bara spola ner toapapper. Annars blir det stopp i avloppet.
Rengör golvbrunnen med jämna mellanrum.

2.

Se korta filmer om hur du tar hand om ditt hem på stangastaden.se/		
filmer

3.

4.

LUFTEN HEMMA
•

LUFT IN

LUFT IN

LUFT IN

För att ha bra luft och temperatur hemma ska ventilerna alltid vara öppna och
rena. Om du stänger blir det kallt i lägenheten. Vill du öppna fönstret för att
vädra? Öppna ordentligt och ha inte öppet för länge. Tänk på att inte ställa
möbler eller hänga tjocka gardiner framför elementen.
Se en kort film om din inomhusmiljö på stangastaden.se/filmer

LUFT IN

LUFT UT
LUFT UT

ENERGITIPS
•

Kontakta oss om droppande kranar och läckande toaletter. I en läckande
toalett kan över 1000 liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det motsvarar
nästan sju fyllda badkar.

•

Placera inte stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen som hindrar
värmen från att komma ut i rummet. Ställ till exempel soffan 1-2 dm från elementet för att värmen ska kunna spridas.

•

Använd grenkontakt med strömbrytare där du har tv, dvd med mera. Allt kan
stängas av med ett enda knapptryck, du sparar el och minskar brandrisken.

•

Tvätta kläderna med full maskin. Det behövs nästan lika mycket energi för att
tvätta en enda tröja som en full maskin. Använd inte för mycket tvättmedel, det
kan skada dina kläder. Läs på tvättmedelspaketet hur mycket du ska använda.

•

Kolla tätningslister kring fönster och dörrar. Kontakta Stångåstaden om de är
utslitna eller saknas.

•

Annat bra du enkelt kan göra är att släcka lyset när du går ut ur rummet eller
går hemifrån, att inte diska under rinnande vatten och att använda milda rengöringsmedel när du städar (det behövs sällan annat än vanligt diskmedel).

Om ventilerna i din lägenhet är öppna och rena, byts
all luft ut varannan timme.

Grenkontakt med knapp.
OCH EN SAK TILL...
Hyreslagen innehåller regler som du som hyresgäst och
vi som hyresvärd ska följa. Fråga oss om du vill veta mer!

stangastaden.se

