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 ELEVBOENDE ÖVERVÅNING NYTORP 

Rumsuthyrning (priser inklusive moms) 

Enkelrum    Dubbelrum 

2350 kr per månad  1850 kr per månad 

750 kr per vecka  550 kr per vecka 

200 kr per dygn.   150 kr per dygn. 

 

Den boende står själv för sängkläder, inklusive täcke och kudde. Gästen har ansvar 

för att rummet är städat vid avresa/avflyttning. Vid dålig städning, faktureras gästen 

för våra städkostnader. Rummet ska lämnas senast kl. 11:00 på avresedagen. 

Rumsstädning kan beställas av skolan mot en kostnad av 400 kr.  

Det ska vara tyst i lägenheten mellan kl 22.00–07.00 på vardagar och 23.00–07.00 
på helger. 

Kök: Gästen förvarar sina livsmedel på märkt hyllplan i kyl, frys och skafferi. Gästen 
håller sina hyllor rena under sin boendetid och hyllorna ska vara tömda och 
urstädade på avresedagen. Vid matlagning ska gästen omgående ta reda på efter 
sig. Detta inkluderar även avtorkning av bänkar och spis samt diskning. Det är inte 
tillåtet att laga mat, baka osv till mer än privat bruk. Handdiskmedel ingår i hyran. 

Toalett/badrum: Gästen förvarar sina personliga hygienartiklar på sitt rum och 

rengör efter sig efter användning av dusch, wc och handfat. Toalettpapper ingår i 

hyran. 

Hårfärgning, hårfärgsförbättringsprodukter ej tillåtna. 

Wifi finns och ingår i boendekostnaden. 

Tvättmaskin finns. Normalt tvättande av egna, personliga kläder och sängkläder 

ingår i boendekostnaden. FULL MASKIN/ TORKTUMLARE håller nere kostnader och 

spar på miljön- gå ihop för att uppnå detta. Kläder torkas med fördel på torkställning.  

Hästutrustning får ej tvättas. 

Allmänna trivselregler: De gemensamma utrymmena ska hållas rena och fria från 

privata saker. Gemensamhetsutrymmena (vardagsrum, hall, kök och badrum) städas 

av vår personal en gång per vecka. 
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Det är inte tillåtet att förtära alkohol, tobak eller andra droger i eller kring fastigheten. 

Det är heller inte tillåtet att ta emot besök av någon som är påverkad av någonting. 

Inga husdjur får vistas i fastigheten eller på skolans tomt. Häst- och stallkläder ska 

förvaras i omklädningsrummet.  

Gäster som bor hos oss betalar i förskott. Utebliven betalning innebär omedelbar 

avflyttning. Gäster som hyr månadsvis har en månads uppsägningstid. Gäster som 

hyr veckovis har en veckas uppsägningstid och gäster som hyr per dygn har ett 

dygns uppsägningstid. Betalning sker till vårt bankgiro 160-2341. 

För de som väljer månadsbetalning betalar man för 21-31 augusti i samband med 

septemberhyran (senast den 31 augusti). Hyran för augusti är 800 kr för enkelrum 

och 650 kr för dubbelrum. 

Boendet är stängt under jul och nyår, from den 22/12 tom den 8/1. Under övriga 

skollov är boendet öppet 

Årskurs ett och två går ut på praktik den 22 maj. Boendet går att nyttja under 

praktikperioden, rum som ej hyrs av elever under praktikperioden hyrs ut till externa 

gäster. Nyttjas boendet under praktiken betalas halv hyra för juni. 

 

Det är på hyresgästens (målsmans) ansvar att betala hyran i föreskriven tid. 

Hyran betalas i förskott till skolans bg 160 2341. Betalas inte hyran i tid skickas 

faktura på mail. En faktureringsavgift om 50 kr tillkommer per faktureringstillfälle. 

Utebliven fakturabetalning innebär omedelbar avflyttning. (nästkommande vardag).  

För Nytorps Hästgymnasium 

Birgitta Nordlund (ekonomi) 070 288 83 05,  

Katarina Brunlöf (boendeansvarig) 070 778 39 61 

 

Ort/datum    Ort/datum 

 

Målsmans underskrift   Boendeansvarigs underskrift 
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 CHECKLISTA FÖR STÄD VID UTFLYTTNING 

• ”Dina hyllor” i kyl, frys och skafferi töms och torkas rent. 

• Sängöverdrag och madrasskydd återlämnas rena. (maskintvätt) 

• Skåp, bord, lådor och hyllor i rummet töms och torkas rent. 

• Taklampa och fönster/sänglampa dammtorkas 

• Fönstrets insida putsas, fönsterbrädan torkas ren. 

• Dammsug säng och fåtölj. 

• Torrmoppa väggar och tak. 

• Dammsug golv och golvlister, även under och bakom möbler. 

• Torka rent entredörren till rummet. 

• Våttorka golvet. 

• Be Katarina göra städkontroll innan du återlämnar nyckel och lämnar boendet 

för att hinna korrigera ev. brister i städ och undvika få debiterat städavgift från 

hyresvärden i efterhand. 
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RUMSINNEHÅLL 

 

Vid inflyttning den …..................... i rum nr:................ finns följande möbler och övriga 

inventarier i rummet. 

Jag förbinder mig härmed att vid utflyttning återlämna rummet och dess innehåll i 

oskadat skick. 

Det är EJ tillåtet att fästa upp spik, häftstift, ”kludd” etc, på rumsväggar och tak. Ej 

heller att möblera om i rummet eller flytta möblemang mellan rum utan att först tala 

med boendeansvarig. 

• Säng inkl, resårbottenskydd, bäddmadrass och madrasskydd. 

• Sängbord 

• Fönster/sänglampa 

• Taklampa 

• Rullgardin 

• Byrå 

• Fåtölj 

• Litet bord 

• Klädstång på hjul 

• 5 st galgar 

•   

 

Undertecknas vid inflyttning: 

 

 

_______________________  ________________________ 

Boende    Boendeansvarig 

 

 

_______________________ 

Målsman 


