
 

Rum Badrum & WCKök
    Elementen skall rengöras! Även bakom så gott  
    det går. 
     
    Alla målade ytor så som fönsterkarmar, golv- 
    lister och dörrfoder skall våttorkas.  
    Alla fönster skall tvättas på både ut och insida. 
    Snickerierna runt fönster skall även tvättas.  
    Glöm inte att städa/rengöra balkongen!! 
 
    I de rum där det står garderober så skall dessa 
    våttorkas. Glöm inte att även torka uppe på! 
    Även inredning så som hyllor och trådbackar 
    ska här ses över och torkas. 
   
     
    Innerdörrar skall rengöras. Glöm inte torka  
    överkanten på dörrbladet! 

CHECKLISTA

Fönsterkarmar

Fönsterglas

Fönsterbänkar

Element

Eluttag

Garderober invändigt

Garderober utvändigt

Dörrkarmar

Dörrar

Golvlister

Golv

Trösklar

    Drag ut spis och rengör bakom, på sidor och             
    bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv. 
    Glöm inte rengöra ugnen och alla tillhörande 
    plåtar! 

    Använd specialrengöringsmedel till spishällen! 
    Har du keramikhäll användes spisskrapan till  
    hård smuts/fett som bränts fast.  

CHECKLISTA

Fönsterglas

Fönsterbänkar

Element

Ventiler

Armaturer

Eluttag

Spisfläkt

Spis invändigt

Lådor

Kryddhylla

Kyl/frys invändigt

Kyl/frys utvändigt

Dörrkarmar

Dörrar

Diskbänk

Golvlister

Spis utvändigt

Skåp invändigt

Golv

Tak

Väggar

Fönsterkarmar

Skåp utvändigt

Skåpsluckor

    Köksfläkt/ventil skall rengöras ordentligt både 
    in-och utvändigt. 
     Rengör skärbrädans under-och översida! 
 
   
    Montera ner och rengör lamparmatur i taket! 

Kyl, frys och sval inklusive överskåp rengöres, 
frostas av, luftas och dörrarna lämnas öppna.

    Rensa golvbrunnen! 

    Rengör tvättställets undersida och vattenlås. 

CHECKLISTA

Armatur

Badrumsskåp

Ventil

Spegel

Badkar

WC-stol

Tvättställ

Blandare

Under och bakom 
badkar

Dörrar

Dörrkarmar

Tak

Väggar

Golvbrunn

Golv

    Rengör ventil/paxfläkt. 

    Montera ner och rengör lamparmatur. 

    Glöm Ej att städa ordentligt under och bakom 
    badkar! 

Rengör wc-stolens utsidor och krök.

Fönsterkarmar

Balkong



DAGS ATT FLYTTA 
Vid en flytt finns det många praktiska bestyr 
att ta hand om. Ett av dom är städningen. I 
den här broschyren 
ger vi dig några tips på vad som är viktigt att 
tänka på vid en flyttstäd, vi har även skapat en 
checklista till dig som är bra att ha tillhands 
när du väl står i begrepp med att ta itu med 
städningen.  
 
BESIKTNING 
För att konstatera lägenhetens skick skall en 
besiktning av lägenheten göras, vilket normalt 
sett utförs när lägenheten är tom och flytt-
städad. 
 
FÖRBESIKTNING 
Om du som hyresgäst vet med dig att det 
finns någon form av åverkan i lägenheten som 
du själv åsamkat,  
t ex fettfläck på sovrumstapet, kan vi  utföra 
en s k förbesiktning. 
Du bokar då tid med oss där vi  
kommer hem till dig och här gör en  
bedömning av skadan.  
Förbesiktningen ger dig möjligheten att i 
ett tidigt läge välja att själv kunna  återställa 
skadan (din återställningsskyldighet) eller om 
du väljer att ersätta skadan, vilket innebär att 
vi debiterar dig det belopp det kostar oss att 
återställa den.

KOM I HÅG 
 
 Att alla utrustningsdetaljer som  
 tillhör lägenheten, t ex hatthyllor,  
 brandvarnare, dörrar och  gardin- 
 beslag skall lämnas kvar i lägenheten! 
 
 
 Att städa balkong och förrådsutrymmen! 
 
 
 Att alla utkvitterade nycklar som 
 tillhör lägenheten skall återlämnas 
 senast kl. 12.00 avflyttningsdagen. 
 Lämpligast återlämnas dom till  
 besiktningsmannen under  
 besiktningstillfället. 
 
 
 Att boka tid för besiktning i god tid! 
 Detta görs på tel: 0141-20 20 80. 
 

             dagen den       /          20

STÄDTIPS
INFÖR FLYTTNINGEN

www.lovgrens.se Tel: 0141-20 20 80

Klockan 


