
 

Välkommen till Åre Fjällby, Brunkulla, Duved & Tegefjäll 
samt övrigt boende via Skistar! 

 
Receptionen nås på +46 (0)647 131 00 

 
Vardagar 08,00-11,00 & 13,00-17,00 

 
 

Efter stängning finns jourhänvisning på vår telefonsvarare. 
 
 
 

Vid fastighetsproblem eller störning vänligen kontakta oss omgående. 
 

23,00-07,00 skall det vara tyst, 07,00-23,00 visas respekt för 
kringboende. 

 
Vid störning efter stängning: Probus Bevakning +46 (0)70 237 29 68 

 
 
 

Rökning är ej tillåten i boendet. 
 

Kostnad för borttappad nyckel; 2 000 SEK/st. 
Betalas i receptionen. 

 
 
 

Utcheckningstid 
 

09,30 
För Er som förbokat slutstädning. 

Disk, tömning av diskmaskin samt sophantering ingår ej i slutstädning. 
 

11,00  
För Er som städar själv. 

 
Inför utcheckning påminner vi om att låsa lägenheten efter er, lämna 

samtliga nycklar samt ”Städchecklista” i receptionen. 
Om receptionen är stängd vid avresa lägger ni nycklarna i den svarta 

plåtlådan till vänster om receptionsentrén. 
 



 

 
 
 

Vi önskar Er en trevlig vistelse! 
 

 
 
 
 
 

 
Städchecklista 

Fel och brister anmäls senast klockan 11,00 dagen efter Er ankomst till receptionen. 
Eventuella skador som uppstått under Er vistelse betalas i receptionen. 

 
Vid förbokat slutstäd; Ni behöver endast diska - plocka ur diskmaskinen och slänga 

soporna på anvisad plats. 
Sovrum 
__Sängkläderna vädras och madrasserna dammsugs.  
__Sängkläderna viks ihop och läggs på sängarna. 
__Torka ur garderober och lådor. 
 
Allrum 
__Dammsug möblerna, även under soffkuddarna. 
__Torka av alla möbler. 
__TV:n dammas och putsas. 
__Om öppen spis finns skall askan tas ur. 
 
Kök 
__All disk diskas och ställs in i skåp och lådor. 
__Spis, ugn, mikrovågsugn och köksfläkt rengörs. 
__Kylskåpet torkas ur. Lämna inga matvaror i lägenheten. 
__Köksskåp och lådor torkas ur. Glöm inte sopskåp och sorteringskärl. 
__Köksbord, diskbänk och avlastningsytor torkas av. 
 
Duschrum, toalett och bastu 
__Toalett och handfat rengörs, torka av kranarna. 
__Väggarna i duschutrymmet torkas av. 
__Spegeln putsas och badrumsskåp rengörs. 
__Tvålkopp rengörs. 
__Golvet torkas. 
__Bastugolv och bänkar städas samt bastuhink töms. 
 
Hall 
__Torkskåpet torkas ur. Även avrinningslådan. 
__Spegeln putsas. 
 



 

Allmänt 
__Alla golv dammsugs och våttorkas. 
__Ta ut och skaka alla mattor. 
__Garderober torkas ur, även städskrubben. 
__Golvmoppen sköljs av i kallt vatten.  
__Släng soporna på anvisad plats. 
__ Städa av balkongen om sådan finns. 
__KONTROLLERA SÅ NI INTE GLÖMT KVAR NÅGOT I LÄGENHETEN! 

Vid ej godkänd städning debiteras en avgift från 1500 SEK beroende på boendets 
storlek. 

 
Lägenhetsnummer: ___________Område: ___________________ 
 
Underskrift: __________________________________________ 
 
Namnförtydligande: _____________________________________ 
 
Telefon (mobil): ______________________________________     


