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Bra att veta om lägenheterna (Sv) 
 

Hyra 
Hyran som anges är alltid totalhyra. I totalhyran ingår el, varmvatten, möbler, internet och avgift 

till hyresgästföreningen Förtroenderådet vid Chalmers Studenthem. I Gästhuset ingår även moms 

om 12 % på hyran.  

Om gästforskaren själv ska betala hyran gör hen det genom att hämta hem avin från vår 

hyresgästportal varje månad. I samband med inflyttning få man inloggningsuppgifter till portalen. 

Ska i stället institutionen betala hyran fakturerar vi via Fakturaservice med det kostnadsställe ni 

uppgett.  

 

För betalning från utlandet gäller följande: 

Bankens Namn:  Handelsbanken 

Kontonummer  547 260 822 

IBAN   SE67 6000 0000 0005 4726 0822 

SWIFT adress  HANDSESS 

 

Flytta in  
Tidigast klockan 14.00 första vardagen efter att kontraktet börjar gälla kan nycklar lämnas ut. Om 

inflyttningsdag infaller på en röd dag blir således inflyttning nästkommande vardag. Nycklar finns 

att hämta på vår kundmottagning mot uppvisande av legitimation. Det är antingen forskaren eller 

den som är ansvarig för kontraktet på institutionen (och som står på kontraktet) som kan hämta 

ut nycklarna.  

 

Är lägenheten städad? 
När du flyttar in i lägenheten ska den vara städad. Om städningen inte är ok 
behöver du kontakta oss direkt! Du behöver kontakta oss samma dag som du 
hämtar ut nycklarna och innan du flyttar in alla dina saker.  

Självklart gör vi vårt bästa, i samarbete med en städfirma, att städa lägenheten 
innan du flyttar in.  

Länken nedanför är checklistan vi använder inför att man flyttar ut. Punkterna på 
listan ska vara rena så det är bra om du ser över listan.  

Checklista för städning vid inflytt – Är det städat? 

 

Husdjur ej tillåtna 

Det är inte tillåtet att ha husdjur i våra forskarlägenheter. Detta på grund av allergirisken då 

lägenheterna är möblerade och det inte går att städa bort rester efter husdjur. 

https://www.chalmersstudentbostader.se/wp-content/uploads/Stadguide-SV.pdf
https://www.chalmersstudentbostader.se/wp-content/uploads/Stadguide-SV.pdf
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Flytta ut 
Senast klockan 10.00 första vardagen efter månadsskiftet ska nycklarna lämnas in på vår 

kundmottagning. Lägenheten ska vara tömd på hyresgästens tillhörigheter och flyttstädad. Om 

lägenheten inte är ordentligt städad kommer vi att fakturera institutionen för de kostnader som 

uppkommer (se checklista för avflyttningsstädning längst ner i dokumentet). Detsamma sker om 

vi inte får in nycklarna i tid och cylinderbyte måste göras.  

För mer information om in- och utflyttning kontaktar ni vår kundmottagning på Gibraltargatan 

82.  

 
Möbler och förbrukningsvaror 
Alla bostäder har eget kök och badrum samt är möblerade (möblering finns i engelska versionen 

via länken nedan).  

Det finns möjlighet att köpa till förbrukningsvaror för en engångskostnad. Ange i bokningsmailet 

om du önskar köpa till förbrukningsvaror och i så fall vad.  

• Bäddmadrass 550 kr 

• Täcke  200 kr 

• Kudde 50 kr 

• Sängkläder 100 kr 

 

Om du vill göra en beställning behöver du maila vår Kundmottagning på adressen 

info@chalmersstudentbostader.se 

 
En engelsk version av detta dokument finns via länken nedan. Det är också den engelska 
versionen som innehåller mer detaljer kring betalning och möblemang etc. Denna mailas till 
Stödet (ISMO) med kopia till forskaren när man skrivit kontrakt på en lägenhet. 

English version. 

 

Vänligen 

Chalmers Studentbostäder 
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