
DAGS ATT FLYTTA?
DAGS ATT STÄ DADA!! 
För att underlätta för nästa hyresgäst är det viktigt att lägenheten är i bra skick närenheten är i bra skick när 
du flyttar ut. Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balke balkong, ong,
förråd och eventuellt garage. Skulle städningen inte bli godkänd kan vi behövaa 
debitera dig för omstädning. Tänk därför på att vara noggrann när du städar. 
Följer du den här checklistan går det som en dans! 

HALL

 Tak
 Väggar
 Element, även bakom
 Eluttag
 Dörrar och dörrkarmar
 Golv, golvsocklar och trösklar
 Garderober invändigt och 
utvändigt inkl. hyllplan 

SAMTLIGA SOVRUM

 Tak
 Väggar
 Element, även bakom
 Fönsterglas, -karm och -bänk
 Eluttag
 Ventil
 Dörrar och dörrkarmar
 Golv, golvsocklar och trösklar
 Garderober invändigt och 
utvändigt inkl. hyllplan 

VARDAGSRUM

 Tak
 Väggar
 Element, även bakom
 Fönsterglas, -karm och -bänk
 Dörrar och dörrkarmar
 Eluttag
 Ventil
 Golv, golvsocklar och trösklar 

KÖK

 Tak
 Väggar
 Element, även bakom
 Fönsterglas, -karm och -bänk
 Dörrar och dörrkarmar
 Eluttag
 Ventil
 Golv, golvsocklar och trösklar
 Spis in- och utvändigt + bakom
 
 

 
 

Spisfläkt
Kryddhylla

 Kyl in- och utvändigt
 Frys in- och utvändigt
Skåp invändigt + luckor
Lådor invändigt + fronter

 Diskbänk och bänkskivor
 Kranar
 Kakel
 Lampkupor 

OBS! Kom ihåg att putsa fönstren både 
in- och utvändigt samt emellan glasen. 
Bovärden kan hjälpa dig om du inte får 
isär fönstren. 

Bostadsbolagets brandvarnare 
finns monterad:

 Brandvarnare I
 Brandvarnare II 

BADRUM/WCUM/WC 
& EV. SEPARAT TOALETT

 Tak
 Väggar
 Fönsterglas, -karm och -bänk
 Dörrar och dörrkarmar
 Element, även bakom
 Ventil
 Golv, golvsocklar och trösklar
 Badkar
 Under badkar
 Golvbrunn
 Tvättställ
 Kranar
 WC-stol
 Pappershållare
 Badrumsskåp
 Spegel
 Lampkupor 

ÖVRIGT

 Klädkammare
 Vindsförråd
 Källarförråd
 Matkällare
 Balkong 
 Uteplats framsida

 Uteplats baksida 
Garage/carport/fordonsplats

 Alla handtag på skåp
 Synliga rör i badrum och i köksskåp
 Har du haft disk- eller tvättmaskin 
ska kopplingen vara rätt försluten 
(risk för vattenskada) Ett tips att lyckas med städningen är att beställa flyttstäd av en städfirma. 

Städning räknas som hushållsnära tjänst och berättigar till skatteavdrag. 
Läs mer på www.skatteverket.se. 

www.skatteverket.se
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