
  

 

A t t  t ä n k a  p å  i n f ö r  
f l y t t n i n g e n  

Det har blivit dags för Dig/Er att flytta. Att 
flytta innebär en tid med många praktiska 
bestyr. Ett av dem är 
städningen av den lä-
genhet man lämnar.  
Innan lägenheten läm-
nas skall den noggrant 
städas av.  
Eftersom det ibland kan vara svårt att kom-
ma ihåg allt följer här några tips: 
  
• Alla utrustningsdetaljer som hör till 

lägenheten (t ex gardinbeslag, dörrar, 
hatthyllor, badrumsskåp) skall lämnas 
kvar i lägenheten. 

• Lägenheten skall vara väl rengjord och 
städad. Glöm inte balkong och förråds-
utrymmen. 

• Alla dekaler och kontaktpapper skall 
tas bort (t ex på skåpsdörrar) 

• Plugghål i väggar skall lagas 
 
Besiktning 
En besiktning görs för att bedöma lägenhe-
tens skick. Om inte annan överenskommelse 
träffats med värden skall lägenheten vara 

tom när besiktningen görs. Tänk på följande inför 
besiktningen: 
• Se till att eventuella småfel är lagade för att 

undvika debitering 
• Det är viktigt att alla nycklar (lägenhet, 

port, källare, tvättstuga etc återlämnas för 
att undvika debitering 

• Kontrollera lägenhetens skick med hjälp av 
checklistorna nedan 

 
Checklistor 
Nedan återfinns checklistor för städning. Check-
listorna tar upp saker som måste städas/göras 
rent. Checklistorna innebär dock inte att man kan 
låta bli detaljer som eventuellt inte finns uppräk-
nade. 
 
Kök 
• Rengör spisens bakstycke och sidor genom 

att dra ut spisen (lyft eller dra EJ i handta-
get). Tvätta även av vägg, skåps-sidor, samt 
rengör ugnen invändigt. Använd gärna ett 
specialrengöringsmedel till ugnen 

• Kokplattorna och dess kanter skall rengöras 
• Torka av och tvätta köksskåpens in– och 

utsidor rena. Missa inte dörrarnas överkan-
ter. 

• Köksfläkten skall rengöras både invändigt 
och utvändigt. Filtret skall avfettas och tvät-
tas av. 

• Kyl, frys och sval skall frostas av, rengöras 
och torkas av. Stäng sedan av dessa och låt 
dörrarna vara öppna. 

Kom-i-håg kök  

      Spisens ovansida       Väggar 

      Bakom spisen       Fönsterkarmar 

      Kokplattor samt kant       Fönsterglas 

      Plåtar + galler       Fönsterbänkar 

      Ugn + lucka       Dörrar 

      Spisfläkt + fläkt       Dörrkarmar 

Skåp, hyllor, lådor       Diskbänk 

Spis Övrigt i köket 

      Invändigt       Skärbräda 

      Utvändigt       Golvlister 

      Luckor       Golv  

      Inuti lådorna       Armaturer 

      Kryddhylla        Eluttag 

Kyl, frys och sval        Strömbrytare 

      Avfrostning        Lampor 

      Rengöring        Tak 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Badrum 
• Förutom insidan skall även WC-stolens 

utsida och krök tvättas. Tänk också på 
att smuts och kalk som ofta fastnar runt 
kanten skall tas bort. 

• Glöm inte att ta av badkarsfron-
ten och städa bakom denna 

• Glöm inte heller tvättstäl-
lets undersida 

• Rensa golvbrunnen 
• Vid rengöring av bad-

kar, handfat och toa-
lett får ej  stålull, ”grön” scotch-brite  
eller liknande användas då det skadar 
ytbeläggningen 



  

 

 

Övriga rum 
• Om fönstren är delbara skall även insi-

dan tvättas rent, 
även snickerier. 

• Målade ytor (t ex 
golvlister, föns-
terkarmar) skall 
vara rena 

• I garderoberna 
skall även hyllplan 
och garderobsback-
ar städas. 

• När dörrarna rengörs, glöm inte ovan-
kanten 

• Torka av golven men tänk på att endast 
använda en mycket lätt fuktad trasa på 
parkettgolv. 
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I alla rum 
• Element skall torkas av och rengöras. 
• Strömbrytare skall rengöras 
• Alla handtag till lådor och skåp skall ren-

göras. 
 
Övriga utrymmen 
• Glöm inte att även balkonger, garage och 

förråd skall tömmas och städas. 
 
Tänk också på att: 
• Flytta telefonabonnemang 
• Flytta bredbandsabonnemang 
• Flyttanmälan 
• Säga upp elabonne-

mang 
• Eftersända posten 

Kom-i-håg badrum  

       Golv       Tvättställ 

       Golvbrunn       Kranar 

       WC-stol       Dörrar 

       Spegel       Dörrkarmar 

       Badrumsskåp       Väggar 

       Dusch       Armatur 

       Badkar (under + kant)       Tak 

       Bakom badkarsfronten       Golvlister 

       Toalettens kant  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kom-i-håg övriga rum  

       Fönsterkarmar     Golv 

       Fönsterglas     Golvlister 

       Fönsterbänkar     Väggar 

       Element     Skåpshyllor 

       Eluttag     Tak 

       Strömbrytare       Dörrkarmar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


