Flyttstäda – en inte helt lätt uppgift...
När du flyttar ska du lämna din bostad i fint skick. Lägenheten ska vara så ren att den nya
hyresgästen kan flytta in direkt. Därför är det viktigt att du städar din lägenhet på ett
tillfredsställande sätt. Slarvar du med flyttstädningen kan du i efterhand bli tvungen att betala för
kompletterande städning som Svealandsbostäder AB behövt göra. Det är inget vi eftersträvar.
För att underlätta för dig har vi gjort en lista med råd för din flyttstädning av rum och andra
utrymmen. Extra noga är städningen av badrum och kök. Använd gärna flyttstädlistan nedan
som en checklista när du ska utföra din flyttstädning.
Rum
•

Dammsug och rengör golven i alla rum. Eventuella heltäckningsmattor tas bort.
Eventuella parkettgolv ska bonas med polish.

•

Tvätta alla fönster på in- och utsida samt mellan fönsterglasen.

•

Rengör alla: fönsterkarmar och golvlister, garderober och skåp, element inklusive
baksida och springor samt alla strömbrytare och eluttag i bostaden.

•

Dammtorka lägenhetens alla ytor.

•

Torka av alla dörrar noggrant.

•

Vädra lägenheten.

•

Vid avflyttningen ska samtliga fönster och ytterdörrar vara stängda och låsta.

Kök
•

Flytta ut spisen och rengör utrymmet bakom den samma

•

Torka även rent hela spisen utvändigt och glöm inte att göra rent ugnen och tillbehör
som galler och plåtar.

•

Rengör också din köksfläkt både ut- och invändigt inklusive fläktfilter.

•

Rengör bänkskivor, diskbänk, diskhoar, eventuella skärbrädor samt alla köksskåp både
ut- och invändigt.

•

Torka av lampor och diska lampkuporna.

•

Rengör kyl och frys ordentligt. Frosta av både kyl och frys, utan att vatten rinner ut på
golvet. Diska hyllplan och lådor. När du är klar lämna kyl och frys avstängda med öppen
dörr för att motverka lukt.

•

I övrigt gäller samma städinstruktioner som för övriga rum enligt ovan.
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Övrigt
•

Hål i väggen som är större än spikhål (efter tavlor, hyllor, lampor osv) skall spacklas
igen och slipas innan avflyttning.

•

Glöm inte att städa din balkong eller uteplats samt att tömma ditt förråd och andra
utrymmen som du hyr av oss (till exempel garage och parkeringsplats).

•

Följ dessa råd för att inte få nedslag på flyttstädningen. Var noga med städningen och
se till att du är klar innan avflyttningsdagen.

Lycka till.
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