TILL DIG SOM FLYTTAR
LÄMNA TILLBAKA ALLA NYCKLAR OCH TAGGAR
Alla nycklar och taggar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Det gäller även nycklar/taggar till
exempelvis förråd, tvättstuga och motorvärmare.
Om inte alla nycklar/taggar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för hyresvärden att byta lås. Nycklarna/taggarna ska oftast lämnas senast klockan 12.00 första vardagen
efter att hyresavtalet gått ut.
FLYTTSTÄDA HELA LÄGENHETEN
Lägenheten ska städas mycket noggrant innan du lämnar tillbaka nycklarna.
Om lägenheten inte är tillräckligt städad kan du behöva betala för städkostnaden
i efterhand. Du måste till exempel putsa alla fönster, städa bakom spisen, rengöra ugn
och köksfläkt, frosta av frysen och rensa golvbrunnen. Följ instruktionerna och
checklistan i den här broschyren.
DIN LÄGENHET SKA BESIKTIGAS INNAN DU FLYTTAR
Det är bra om du kan närvara när hyresvärden besiktigar din lägenhet. När besiktningen är
färdig får du en kopia av besiktningsprotokollet.
Tänk på detta före besiktningen:
•
All utrustning som tillhör lägenheten, som till exempel innerdörrar, hatthylla
och badkar, måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du har
fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning
ska du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
•
Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara
dolda av heltäckande mattor.

Checklista vid flyttstädning
Kök

Bad och toalett

Rum

Väggar

Tak

Fönsterkarmar

Fönsterkarmar

Väggar

Fönsterglas

Fönsterglas

Belysning

Fönsterbänk

Fönsterbänk

Badrumsskåp

Element

Element

Ventil

Eluttag

Ventil

Spegel

Belysning

Badkar, även under och bakom
Lossa eventuell front när du
städar under badkaret.

Garderober och städskåp,
in- och utvändigt

Eluttag
Spisfläkt

Dörrkarmar
Dörrar

Toalettstol
Glöm inte toalettstolens
utsidor och krök.

Golvlister

Köksskåp och lådor,
in- och utvändigt

Tvättställ
Rengör också tvättställets 		
undersidor.

Trösklar

Kryddhylla

Dörrkarm

Kyl, sval och frys

Dörr

Dörrkarmar
Dörrar

Golvbrunn
Rensa golvbrunnen

Bänkskivor

Golv

Diskbänk

Ev. torkskåp, in- och utvändigt

Golvlister

Ev. tvättbänk

Golv

Ev. tvättmaskin

Tak

Ev. torktumlare

Spis invändigt
Spis utvändigt, även bakom

Golv

Övriga utrymmen
Balkong
Uteplats
Förråd
Garage

När du flyttar måste du ta med dig alla dina saker, även sådant
som du förvarat i förråd, garage och på balkong eller uteplats.

