RENHOLD VED UTFLYTTING – DETTE MÅ GJØRES
ROM

DETTE SKAL VASKES

BRUK

Gulv, belegg vaskes, teppe støvsuges
Vinduer på begge sider og karmer
Møbler, vaske treverk, støvsuges
Vask bak flyttbare møbler – hyller, seng osv.
Seng støvsuges og beskyttelseslaken vaskes
Tørk støv av lamper og lyspærer
Kontakter og lysbrytere
Dør, håndtak, lister og lås
Varmeovn, skru ned varmen
Brannvarsler og lufteventiler

Egen støvsuger – Ajax – mopp eller klut
(gardiner skal ikke vaskes)

Dusj/vegger og fliser
Gulv, fliser, belegg
Dusjforheng/dusjdør vaskes
Sluk renses for hår og ventil vaskes
Vask og kran
Innredning, skap og speil

Jif Baderomsspray, Mr, Muscle/Ajax – varmt vann
Bruk svamp med skrubb
Dusjforheng – omo/biotex 30 grader
Vipp opp sluket og ta ut hår etc.
Cillit Bang eller lignende

Toalett vaskes grundig
Dør, håndtak og lås
Varme dempes til 15 grader

Domestos eller lignende

Vegger , lister
Gulv vaskes grundig
Kjøkkeninnredning – innvendig og utvendig
Oppvaskkum og kraner
Kjøleskap og fryser – tømmes og vaskes inni, bak og
utenpå
Komfyr – vaskes inni, bak, og utenpå
Ventilator, filter – ta ut filter og vaskes grundig
Kontakter og bryter rengjøres
Søppeldunk/Bio-dunk – grønn rengjøres
Garderobeskap tømmes og rengjøres
Knagger – tørkes over
Tøm dine skuffer og skap – rengjøres skikkelig

Tørk over med fuktig ren klut
Varmt vann og Ajax, mop
Salmiakk fjerner fett
Varmt vann, klorin, såpe, klut/svamp
Kast gammel mat – tin av fryser og vask grundig

Balkong og bod – ryddes og feies
Avslutt parkeringsabonnement
Postkasse – fjerne navnelapp
Dekoder /kabel for nett og tv – sjekk at alt er på plass
Husleie – sjekk at alt er betalt
Ting og utstyr du tror andre kan ha glede av

Gjelder også balkong til felleskjøkken

Bruk nøkkelkonvolutt fra SiA
Legg i bolignøkkel, postnøkkel og vaskerikort
Konvolutten legges i Dropbox/safe innen kl. 12.00 ved
kontraktsslutt datoen.

Hentes på SiA-kontoret
Husk og tilbakeføre vaskeripenger til din egen konto
Kristiansand: Universitetsveien 32 SiA kontoret
Grimstad:
Jon Lilletuns vei 2A (Løvås)

Vi tilbyr utvask av hele eller deler av boligen din. Kontakt
Husøkonom for priser og bestilling.

Kristiansand: housekeeper.kristiansand@sia.no 91563990
Grimstad:
housekeeper.grimstad@sia.no
45292018

Rommet blir sjekket etter at du har levert nøkkel. Hvis ikke
godkjent renhold vil du motta en sms/e-post, med
mulighet til å gjøre det en gang til innen kl. 12.00 neste
arbeidsdag, før vi bestiller utvask og du faktureres

Nye studenter flytter snart inn. Takk for at du bidrar til å
holde en høy standard på våre boliger.

Laken vaskes : Hvitt laken 90 gr. Blått laken 60 grader
Fuktig klut
Fuktig klut
Varmt vann, ajax eller lignende
Sett ovnen på 18 grader
Tørkes over og sjekkes om ok

BAD

Ikke slå helt av – demp til 15 grader

GANG KJØKKEN

Trekkes fram og vask gulvet – Bruk ovnsrens
Varmt vann og Zalo/Salmi
Fuktig klut

ANNET

Melde adresseforandring
Husk evt. å si opp ditt tv-abonnement
MinSide
Settes på gjenbruksrom – annet kastes i container

NØKKEL/ VASKERI

BESTILLE VASK

INSPEKSJON

Info om utflytting - med film om hvordan du bør forlate din bolig finner du på
http://sia.no/Bolig/Paa-vei-ut/
VELKOMMEN TILBAKE

CLEANING ON DEPARTURE – THIS MUST BE DONE
ROOM

CLEAN THE FOLLOWING

USE

Floor, carpet, moldings
Windows, both sides and windowsills
Furniture, vacuum and clean woodwork
Clean behind movable furniture, bed, shelves, desk etc.
Vacuum the mattress/bed – wash the mattress protector
Dust off lamps and lightbulbs
Clean switches and outlets
Door, handle, molding and lock
Curtains
Heater, turn the heat down
Fire detector – check if ok
Air vent – clean and check if ok

Mop, warm water/Ajax or vacuum cleaner
Hot water, soap, ammonia
Do not wash the sofa covers
Soap and hot water (Ajax etc.)
Blue 60 degrees – White 90 degrees
Moist cloth
Moist cloth
Hot water – Ajax etc.
Do not wash
18 degrees

Shower, walls and tiles must be degreased
Floor and tiles
Shower curtain wash at 30 degrees
Shower drain must be opened and cleaned for hair
Sink and tabs
Mirror, shelves, cupboards - airvent
Toilet – clean inside, outside
Door, handle and lock
Lower the heat

Jif Spray, Mr. Muscle and warm water
Salmi/Cilit Bang and scrub with a sponge
Omo, Biotex

BATHROOM

Hot water – Ajax, Cillit Bang or similar
Clean warm water and soap
Domestos, warm water
15 degrees

HALL/KITCHEN
Walls and moldings
Floor
Kitchen cabinets and – closets - inside and outside
Sink and tabs
Fridge and freezer – empty, defrost, clean inside, outside, back
Stove – inside, outside on the top and back
Ventilator/fan – clean – remember to wash the filter
Switches and outlets
Garbage – empty and clean the garbage cans
Closets – empty and clean

Hot water Ajax or similar
Hot water Ajax or similar
Jif – Mr.Muscle or similar
Soap, warm water, Salmi
Hot water – Zalo/Salmi
Moist cloth

Empty drawers and closets – clean innside and outside

Hot water – Ajax or similar

Balcony and storage room – tidy and sweep
Terminate parking-agreement
Mailbox – remove nametag
Rent – check MyPage for outstanding payments
Fill in moving out checklist online
Usable stuff for future students you want to leave behind

MyPage
Leave it in the swaproom – other stuff in the container

OTHERS

KEYS/LAUNDRY
Use envelope from SiA – for your keys
Put in keys, mailbox key and laundrycard into the envelope
Put the envelope into the Dropbox/Safe within 12.00 the day
the contract ends.

Put in forwarding address, date and time

We are offering cleaning on departure. Please contact the
Housekeeper at least one week before departure for prices
and booking.

Kristiansand: housekeeper.kristiansand@sia.no
91563990
Grimstad:
housekeeper.grimstad@sia.no
45292018

The room will be checked after you have left. If not approved,
you will receive an sms/e-mail with the possibility to clean it
once more within noon next working day.

New students are soon moving in – thank you for
helping us maintaining a high standard in our dorms.

Kristiansand: Universitetsveien 32 SiA Office
Grimstad:
Jon Lilletuns vei 2A (Løvås)

ORDER CLEANING

INSPECTION

How to leave your room – film and more information at
http://sia.no/housing/leaving/
Welcome back

