
Praktiska detaljer och information 

Parkering 
 

Bilar får endast parkeras på den parkeringsyta som hör till fastigheten. Det innebär plats för två, max 

tre bilar. Bilar får ej parkeras i vändplan efter klagomål från styrelsen. 

Linnen 

 
Hyresgäster tar själva med sig sängkläder och handdukar. 

Kök 
 

Hyresgästerna får själva ta med sig köksartiklar såsom plast- och aluminiumfolie, maskindisktabletter 

och kryddor m.m. Handdiskmedel, disktrasor och diskborste finns. 

 

Städning 

 

Hyresgästen svarar själv för städning av de utrymmen som man nyttjat och lämnar hus och tomt som 

när man anlände. 

Städning inkluderar (Städartiklar finns i huset): 

Iordningställande av sängar så att kuddar och täcken ligger där de ska. 

Dammsugning (och våttorkning om så behövs). 

Tömning av sopor.  Källsorterade sopor (enligt instruktion) och hushållssopor slängs i det gröna 

sopkärlet. Skrymmande sopor och större emballage tar hyresgästen med sig. Sorteras inte soporna 

enligt instruktion används depositionen för att betala extrahämtning av osorterade sopor. 

Rengöring av badrum, inklusive toalett, duschväggar och sil i duschen. 

Ingen disk lämnas kvar och diskmaskinen skall vara tömd. 

Har man använt grillen så skall man göra rent denna. Även plåten undertill som man når från 

baksidan av grillen. Grillgallren lyfts ur och rengörs tillsammans med samtliga ytor i grillen.  

Rökning 
 

Rökning är förbjuden inomhus. Röker man utomhus så är det viktigt att fimpar inte slängs på marken.  



Studsmatta 
 

Studsmattan får endast användas utan skor.  

Max vikt för användande av studsmattan är 150Kg. 

Ingen rökning i anslutning till studsmattan. 

TV/DVD/Stereo 
 

TV och DVD finns för hyresgäster. De kanaler som finns är de marksända kanalerna (SVT1, SVT2, TV4, 

Kanal 6, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV Finland). Digitalbox finns för Boxer för dem 

som har eget kort.  

Stereo finns för hyresgäster. Respektera grannarna i området och tänk på att inte störa. 

Skada på hus och egendom 
 

Tala om för oss om något går sönder. 

Odling på tomten 
 

Eventuell frukt, grönsaker och odlade bär är ej för hyresgäster om ej annat är avtalat. Ev. mogna 

jordgubbar får givetvis plockas. 

Varmvatten 
 

Varmvattenberedaren är på 100 liter och man bör därför tänka på att ta korta duschar och hushålla 

med varmvattnet så att det räcker till alla. 

Övrigt 
 

Låset till gästrummet till vänster, sett utifrån, är en provisorisk lösning. Det är lite kinkigt och man 

behöver se till att nyckeln går in rakt. Det kan även vara lite trögt att låsa/öppna pga att låsstiftet tar 

emot lite grann i blecket. Det ska dock inte vara några problem. 

 


