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Tips och råd inför flytt
För att underlätta för dig har vi tagit fram information och en checklista över vad som 
ska ses över innan flytt. Läs informationen och återkom om ni har frågor.

Flyttbesiktning
Vid utflytt gör vi en flyttbesiktning för att se över lägenhetens skick inför nästa hyres-
gästs övertagande. Vi ser då noga över städningen och om det uppkommit någon 
skada som inte faller under vanligt slitage. Om skada uppkommit, eller om städningen 
inte godkänns så måste detta åtgärdas innan nycklarna lämnas in. Det är därför bra att 
boka en besiktning någon dag innan avtalet upphör att gälla. Lägenheten ska vara tom 
och flyttstädad vid en besiktning.

Tid bokas genom samtal: 035 -17 18 70

Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttning tvingas vi debitera eventuella dig 
kostnader för ordningsställandet.

Kvarlämnade föremål
Lägenhet, parkering och förråd ska vara helt tömda och städade vid flytt. Skulle det 
finnas kvar några föremål så debiterar vi kostnaden för bortforsling.

Städtips & Checklista
Lika noggranna som vi var när du flyttade in i lägenheten är vi nu när du flyttar ut. Detta 
så att även nästa hyresgäst ska få en bra start i sitt nya boende. Av just den anledningen 
är vi mycket noggranna i vår bedömning av städningen av lägenheten och därför har vi 
tagit fram en checklista som kan underlätta för er. Har du frågor så återkom till oss.
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Checklista
Bocka gärna av de områden du har städat så blir det lätt att se till att allt blir bra gjort.

Kök

	Väggar

	Fönsterkarmar

	Fönsterglas

	Fönsterbänk

	Element

	Ventil

	Belysning

	Eluttag

	Spisfläkt

	Spis invändigt

	Spis utvändigt

	Köksskåp, lådor,
in- och utvändigt

	Kryddhylla

	Kyl, sval och frys

	Dörrkarmar

	Dörrar

	Bänkskivor

	Diskbänk

	Golvlister

	Golv

Bad och tvätt

	Tak

	Väggar

	Belysning

	Badumsskåp

	Ventil

	Spegel

	Badkar

	Toalettstol

	Tvättställ

	Dörrkarmar

	Dörrar

	Golvbrunn

	Under och bakom
badkar

	Torkskåp,
in- och utvändigt

	Tvättbänk

	Torktumlare

Rum
	Fönsterkarmar

	Fönsterglas

	Fönsterbänk

	Element

	Eluttag

	Garderobsstädskåp,
in- och utvändigt

	Dörrar

	Golvlister

	Golv

	Tröskel

Övriga utrymmen

	Förråd

	Balkong

	Garageplats




