
Nu när ditt utflyttningsdatum närmar sig vill vi 
ge några tips på saker som är bra att tänka på. 

Vi gör en städbesiktning av din lägenhet när den är 
tömd och städad. Det är bra om du själv är med när 
städbesiktningen görs, då kan du åtgärda even
tuella brister omedelbart och slipper en dyr kost
nad i efterhand.

Din lägenhet ska vara tom och städad senast 
klockan 12.00 den:

.................................................................................

Nycklar lämnas till din kvartersvärd:

.................................................................................

Att tänka på vid utflyttning
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Glöm inte  

att kontakta din  

kvartersvärd och  

bestäm tid för din  

städbesiktning! 



Så städar du din lägenhet

Du som ska flytta behöver städa hela lägenheten. Det är lätt att glömma en del vinklar och 
vrår där smulor och damm kan samlas – men med vår lista på städtips blir arbetet lite enklare. 
Kryssa för rutan bredvid respektive rubrik när du har städat rent området för att hålla koll.

STÄDTIPS ALLA YTOR

Fönster
Putsa fönstren på alla sidor. Du ska också 
putsa mellan glasskivorna om det är en 
sådan typ av fönster  –  kontakta din kvar-
tersvärd om du inte lyckas öppna. Torka 
även av omkring fönstret, till exempel 
fönsterkarmen och fönsterbrädan.

Väggar och tak 
Gör rent tak och väggar från smuts och 
spindelväv – men var försiktig med väg-
garna och använd inte för mycket vatten. 
Om det blivit mörka fläckar på vitmålade 
väggar kan du köpa en särskild städ-
svamp eller sudda försiktigt.

Dörrar
Dörrar och dörrkarmar ska vara rena. 
Glöm inte handtaget och ovansidan av 
dörren.

Golv, golvlister och trösklar
Dammsug och moppa golven med lagom 
mycket vatten. Städa också golvlister och 
trösklar.

Element
Torka av elementens alla sidor. Glöm inte 
bakom.

Ventiler 
Damma och torka av ventiler. Du ska dock 
inte skruva ner dem. 

Garderober 
Rengör inuti och utanpå. Torka ur garde-
robernas backar och hyllor.

Lampor
Fast belysning som tillhör lägen heten ska 
torkas av – detta gäller även insidan av 
lampkupor.

Eluttag och strömbrytare 
Damma och torka av. Du kan använda en 
lätt fuktad trasa, men var försiktig med 
tanke på att det är ström i uttagen.



STÄDTIPS KÖK

Spis och ugn
Gör rent hela spisen och använd rätt rengöringsprodukter – till exempel med ett specifikt hällrengöringsmedel. Städa även bakom spisen.  
Har du en spis/ugn som inte är inbyggd går den att dra ut – ta tag i sidorna i spisen, lyft och dra ut, men undvik att dra i ugnsluckan.  
Gör rent plattorna och i ugnsluckan med särskild ugnsrengöring eller liknande. Om det finns ett mellanrum i luckan ska du göra rent där 
också. Gör rent kring knapparna – på vissa spismodeller kan du även ta loss dem. Kontakta din kvartersvärd om du har frågor.

Spisfläkt
Ta loss filtret. Diska det i ljummet vatten 
med milt diskmedel eller i diskmaskinen. 
Låt filtret torka och sätt tillbaka det. Ren-
gör även gallret och resten av fläkten. 

Diskmaskin
Gör rent diskmaskinen. Vissa maskiner 
har ett särskilt rengöringsprogram. Torka 
också av utanpå. 

Sop- och kompostkärl 
Städa ur sop- och kompostkärl. 

Kyl och frys
Frosta ur frysen. Många frysar har ett särskilt litet plaströr som vattnet kan rinna ut ige-
nom – titta i bruksanvisningen. Rengör frysen och kylen och lufta. Rengör även bakom 
där det är möjligt. Lämna kyl och frys avstängda med dörrarna öppna när du är klar.

Bänkskiva, diskbänk  
och kran 
Torka av och rengör. 



STÄDTIPS BADRUM

ÖVRIGA TIPS
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Vi hoppas att du har trivts hos oss och önskar dig lycka till i din nya bostad!

Uteplats och balkong
Balkongen eller uteplatsen ska vara 
tömda på saker och städade. Om du 
har en uteplats ska gräsytor och växt-
lighet vara ansade och välskötta.

Förråd och  
andra utrymmen
Kom ihåg att tömma och städa ur ditt 
förråd, garage, cykelutrymmen och 
liknande. Inga saker får lämnas kvar.

Handdukstork
Torka av med fuktig trasa.

Golvbrunn
Lyft upp locket på golvbrunnen. Vissa 
har ett handtag där du kan dra ut vatten-
låset. Rengör från hår och liknande. Sätt 
tillbaka. 

Dusch och badkar
Gör rent väggar, golv och blandare. 

Badrumsskåp och speglar
Gör rent inuti och utanpå. Putsa speglar. 

Tvättmaskin  
och torktumlare
Gör rent maskinen på insida och utsida. 
Gör också rent filtret och kring tvättme-
delsfacket. 

WC-stol
Gör rent hela WC-stolen på ut- och insida.  
Gör även rent i kröken (in i röret där vatt-
net rinner ner när du spolar). Häll i ren-
göringsmedel med surt Ph-värde och låt 
verka en stund. Gör rent med toaborste. 

Nycklar
Alla nycklar och taggar ska återläm-
nas till oss. Kom också ihåg att lämna 
tillbaka nycklar till garage, förråd, 
laddplats och  tvättstuga.

Handfat 
Gör rent i och utanpå handfatet samt ut-
sidan av rören. Lossa vattenlåset och gör 
rent det från hår och dylikt. Var noga med 
att skruva på låset rätt igen. Kontakta din 
kvartersvärd om du är osäker.


