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Vill du ha billigare flyttstäd - Använd RUT-avdrag 

Vi har ingått ett samarbete med städfirman Vital Städ. Samarbetet har tagits 
fram för att underlätta för våra hyresgäster då många frågar om vi har någon 
städfirma att rekommendera vid utflytt ur lägenheten. 

Om ni anlitar Vital Städ vid er utflyttning garanteras ni helstädad lägenhet som 
blir godkänd i städbesiktningen. RUT-avdrag kan användas vilket gör att 
städningen sker till ett förmånligt pris. RUT-avdrag kan användas förutsatt att 
beställaren av städtjänsten har svenskt personnummer och är folkbokförd på 
adressen. Observera att du inte får RUT-avdraget utbetalt från Skatteverket 
utan RUT-avdraget dras av från skatt du betalt in under året. Har du inte 
betalat in tillräckligt med skatt blir det inget avdrag. Gå själv in på 
Skatteverkets hemsida för att se ifall du är berättigad till RUT-avdrag. För 
ytterligare information gällande priser och bokning är ni välkomna att 
kontakta Vital Städ på: 031-762 44 22 eller info@vital.se Hemsida: 
http://www.vitalstad.se 

Tänk på att om ni anlitar Vital Städ för städning vid utflytt ur lägenheten så 
behöver ni boka dem så att städningen blir klar tills deadline är att lämna in 
nycklarna. Vilket är kl. 10 på utflyttningsdagen, det vill säga den dag då ditt 
kontrakt upphör att gälla. Om ni anlitar Vital Städ skall lämnas nycklarna in i 
receptionen på Chalmers Studentbostäder och Vital Städ hämtar ut dem hos 
oss. Tänk på att lägenheten skall vara tömd och frysen avfrostad innan Vital 
Städ kommer dit och städar. 
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Want cheaper cleaning - Use RUT deductions 

We have partnered with the cleaning company Vital Städ. The cooperation 
has been developed to facilitate for our tenants since many ask if we have any 
cleaning company to recommend when moving out of the apartment. 

If you hire Vital Städ you will be guaranteed a properly cleaned apartment that 
will be approved in the cleaning inspection. RUT deductions can be used, 
which means that the cleaning is done at a favorable price. RUT deductions 
may be used provided that the customer of the cleaning service has a Swedish 
social security number and is registered at the address. Please note that you 
will not receive the RUT deduction from the Swedish Tax Agency, but the 
RUT deduction will be deducted from tax paid during the year. If you have 
not paid enough tax, there will be no deductions. Go to the Swedish Tax 
Agency's website to see if you are entitled to RUT deductions. For further 
information regarding prices and booking, please contact Vital Städ at: 031-
762 44 22 or info@vital.se. Website: http://www.vitalstad.se 

Keep in mind that if you hire Vital Städ for cleaning of the apartment, you 
need to book them so that cleaning is done before the deadline is to hand in 
the keys. This is it by 10 o’clock on the expiration date, that is, the date on 
which your contract expires. If you hire Vital Städ, the keys must be handed in 
to the reception at Chalmers Studentbostäder where Vital Städ will pick them 
up. Keep in mind that the apartment should be emptied and the freezer 
defrosted before Vital Städ comes there and cleans. 
 
 

 

  


