Att tänka på när du flyttar ut
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Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst
hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning
är det några saker du bör tänka på. För att göra
det hela enklare har vi satt ihop lite städtips och
en checklista där du kan pricka av de viktigaste
punkterna.
Läs igenom i lugn och ro – städa – och pricka
av mot checklistan.
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När du ska flytta ut är det
en hel del att tänka på.

Utflyttning
Spis, ugn och fläkt

Kalkavlagringar

Rengör plattorna på ovansidan. Gör även rent bakplåtar
och galler. Städa bakom spisen så att väggen, golvet
och spisens sidor blir rena. Glöm inte insidan på ugnen
och värmeskåpet. Rengör fläktens kåpa och filter.

Tag bort kalkavlagringar på kakel, klinker, mattor och rör.

Kyl och frys
Frosta av både kyl och frys. Använd inte vassa föremål som
kan orsaka skador. Torka rent invändigt, utvändigt samt
dörrlister. Stäng inte dörrarna utan låt luften komma till.

Diskbänk, skåp, väggar och golv
Tvätta av diskbänk, vask och skärbräda. Tvätta och torka
skåpen både ut- och invändigt. Rengör kaklet och ta bort
eventuell kakeldekor. Rengör även golv, väggar, tak och
kryddhylla.

Garderober och skåp
Städa ur alla skåp och garderober. Torka av hyllor, backar
i skåpen, eluttag och strömbrytare. Väggar och tak
rengörs från damm.

Garage, förråd och uteplats/balkong
Städa ur och töm garaget och förrådet. Städa uteplatsen/
balkongen. Rabatter ska vara rensade från ogräs. Häck
och gräsmatta ska vara klippt.

Fast belysning
Kontrollera så att all fast belysning i lägenheten, på
balkongen/uteplatsen och i förrådet fungerar.

Toalett

Nycklar

Rengör toaletten både in- och utvändigt.

Kontrollera att du kan lämna tillbaka alla nycklar när det
är dags för flyttning så slipper du onödiga kostnader.
Det gäller alla nycklar till lägenheten, tvättstuga, garage,
förråd etc. Även parkeringstillstånd ska återlämnas.

Tvättställ
Använd milda rengöringsmedel. Glöm inte undersidan av
tvättstället och rören.

Badkar
Använd milda rengöringsmedel. Ta av fronten och rengör
bakom. Gör även rent i golvbrunnen.

Fönster och snickerier
Fönstren putsas på både in- och utsidan samt mellan
glasrutorna. Rengör också fönsterkarmar, fönsterbågar,
golvlister, persienner och bakom elementen.

Golv och dörrar
Dammsug och torka av golven. Torka av innerdörrar och
lister ovanpå dörr och karm.

Bokningslås, tvättbrickor och taggar
Bokningslås, tvättbrickor och taggar lämnas in
tillsammans med nycklarna.

Förbered besiktningen genom att:
• Laga eventuella småfel, så slipper du onödiga
kostnader.
• Se till att utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten
t ex dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp och
brandvarnare finns i lägenheten.
• Ha kvar städutrustningen tills besiktningen är utförd,
om något behöver städas om.

Checklista

Städa och rengör, bocka av
i checklistan. Se till att allt
är klart vid besiktningen.

Kök
Spisen
o Spisens ovansida
o Kokplattor, även kanterna
o Utrymmet bakom spisen
o Spisfläkt och filter
o Kryddhylla
o Ugn
o Plåtar
o Galler
o Värmeskåp
o Vreden
Kyl, frys och sval
o Avfrostning
o Rengöring
Skåp, lådor och hyllor
o Invändigt
o Utvändigt
o Undersidan
Övrigt i köket
o Skafferi
o Skärbräda
o Lampkupor
o Eluttag och strömbrytare
o Dörrar
o Dörrkarmar
o Dörröverkanter
o Väggar
o Tak
o Fönster, fönsterkarm, fönsterbänk
o Diskmaskin
o Golv
o Golvlister
o Värmeelement – även bakom
o Kakel
o Bänkskivor
o Kranar
o Blandare

Badrum
o Tvättställ
o Kranar
o Blandare
o Badkar
o Bakom badkarsfronten
o Golv
o Golvbrunn
o Toalett
o Badrumsskåp
o Spegel
o Ventiler
o Lampkupor
o Väggar och tak
o Duschen
o Duschväggar
o Tvättmaskin
o Torktumlare
o Vattenrör

Övriga rum
o Fönster – in- och utsida samt emellan
o Fönsterkarmar och fönsterbågar
o Värmeelement – även bakom
o Dörrar – även överkanter
o Golv
o Golvlister
o Skåp, garderober, backar och hyllor
o Eluttag och strömbrytare
o Väggar
o Tak
o Till- och frånluftsventiler

Övriga utrymmen
o Förråd
o Garage
o Balkong
o Uteplats
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