
Checklista för dig som ska flytta ut från din lägenhet 

Det är mycket att tänka på när man ska flytta ut från sin lägenhet. För att underlätta 

för dig så har vi sammanställt denna checklista med de viktigaste punkterna som du 

inte får missa. Vid otillräcklig städning måste vi debitera dig för kostnaden för vår 

städning av lägenheten. 

  KÖKSFLÄKT– Köksfläkten ska rengöras 

in- och utvändigt. Ta loss filter och 

rengör dessa. 

 UGN OCH SPIS - Rengör dessa in- och 

utvändigt, även plåtarna.  

 BAKOM SPISEN – Dra fram spisen 

genom att dra i kanterna. Rengör sidor 

och bakstycken, även vägg bakom 

samt skåpssidor och golv.  

 KYL- OCH FRYS – Avfrosta, rengör och 

lufta dessa.  

 KÖKSSKÅP – Rengörs både ut- och 

invändigt. Glöm inte torka luckornas 

alla sidor och kanter.  

 DÖRRAR – Torkas av, även ovankant 

 GARDEROBER – Torkas både ut- och 

invändigt, dörrar samt överkant.  

 MÅLADE YTOR –Fönsterkarmar och 

golvlister torkas av. 

  ELEMENT – Rengöres, även bakom och     

mellan. 

 FÖNSTER – Putsa fönster på alla sidor, 

även mellan. Tvätta alla karmar och 

utvändigt fönsterbleck.  

 LJUSKÄLLOR – Se till att ljuskällor som 

tillhör lägenheten (bla. badrum och 

lysrör kök) fungerar.  

 DUSCH – Lyft upp galler och vattenlås 

till golvbrunnar och rensa dessa noga. 

Tvätta väggarna. 

 TVÄTTSTÄLL OCH TOALETT – Rengör 

dessa noga, både in- och utvändigt. 

 TVÄTT/TORK – Rengörs invändigt. 

Rengör filter. 

 FÖRRÅD – tömmes och städas. 

 Säg upp / flytta el- och telefon-

abonnemang. 

  Överlämna samtliga nycklar och taggar 

(normalt 3 nycklar till lgh, 2 postfacks-

nycklar och 3 taggar).  

 KONTROLLERA; 

• Väggar och tak 

• Fönster och karmar 

• Element 

• Ventiler i samtliga rum 

• Belysningsarmaturer 

• Eluttag 

• Spis och spisfläkt 

• Köksskåp, lådor och hyllor 

• Kyl och frys 

• Dörrar och karmar 

• Bänkskivor 

• Diskbänk 

• Golvlister 

• Golv och trösklar 

• Badrumsskåp 

• Toalettstol 

• Tvättställ 

• Golvbrunn 

• Tvätt/tork 

• Garderober och skåp 

Om ni inte kommit överens med 

inflyttande hyresgäst så ska persienner, 

rullgardiner, taklampor el- och 

antennkablar tas bort.  


