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Några råd till dig som flyttar.
För att underlätta för Dig har vi sammanställt en lista med viktiga punkter som Du inte bör missa.
Lägenhet, förråd och garage.
Lägenheten
måste förstås städas. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår. Vi bifogar några städtips och hoppas Du kan
ha nytta av dessa.
Om lägenheten inte är ordentligt städad när Du lämnar den, måste vi debitera Dig för detta.
Utrustningen
Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör t ex dörrar, badrumsskåp,
hatthylla osv.
Förrådet
Glöm inte att tömma och städa förrådet
Garaget
Kanske har du garageplats där du förvarar saker till bilen. Städa och se till så att inget blir kvarglömt.
Grovsopor
Det blir gärna en del grovsopor vid flyttning. Ta reda på var du kan slänga dem.
I många orter finns: SYSAV ÅVC (ÅterVinningCentral), tel vxl: 040-635 18 00. Se öppettider på deras hemsida:
sysav.se
Eller ring din kommun.
Du ska närvara vid besiktningen för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Du måste själv stå för kostnader
för onormalt slitage och skador. Förstörd parkett, hål i dörrar och krossade fönsterrutor är exempel på sådana
skador.



ÅFEK



Obligé Städ I Lund HB
Arbete med ansvar!
Höstbruksvägen 6
226 60 Lund
Anders: 0702-59 15 33
www.oblige.se
e-post: anders.52782@telia.com

För priser och mer information,
ring: 0708 55 06 41

2 (4)

KÖKET

1. Drag fram spisen genom att ta tag i
kanterna.
Rengör sidor och bakstycke samt
vägg, skåpsidor och golv.
2. Plattornas kanter rengörs.

3. Skärbrädans över- och undersidor
rengörs.
4. Rengör ugnen och värmeskåpet
invändigt samt plåtar.

5. Köksfläkten (eller ventil) skall
rengöras in- och utvändigt.
Ta loss fläktfiltret och rengör.

6. Kyl/svalskåp och frysskåp inkl
överskåp avfrostas, rengörs och
luftas.
7. Köksskåpens in- och utsidor måste
tvättas rena. Glöm inte dörrarnas
överkanter.
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BAD OCH TVÄTT

1. Golvbrunnen rensas.
Lossa eventuella fronten när du
städar runt badkaret.
2. Toalettstolens utsidor och krök får
inte glömmas.
3. Tvättställets undersidor rengörs.

RUM

1. Heltäckningsmattor, som du själv
lagt in får inte finnas kvar.
Ta bort all mattejp.
2. Elementen rengörs, även "bakom"!
3. Målade ytor som fönsterkarmar och
golvlister skall vara rena.
4. Putsa fönstren på alla sidor, även
mellan! Fönstersnickerier skall förstås
tvättas.

5. Torka ur garderobernas backar och
hyllor.
6. Dörrar rengörs. Kom ihåg
överkanten!

4 (4)

CHECKLISTA
Kök
Väggar
Fönsterkarmar
Fönsterglas
Fönsterbänk
Element
Ventil
Belysning
Eluttag
Spisfläkt
Spis invändigt
Spis utvändigt
Köksskåp och lådor, in- och utvändigt
Kryddhylla
Kyl, sval och frys
Dörrkarmar
Diskbänk
Golvlister
Golv
Tak
Bad och tvätt
Tak
Väggar
Belysning
Badrumsskåp
Ventil
Spegel
Badkar
Toalettstol
Tvättställ
Dörrkarmar
Dörrar
Golvbrunn
Golv
Under och bakom badkar
Ev torkskåp
Ev tvättbänk
Rum
Fönsterkarmar
Fönsterglas
Fönsterbänk
Element
Eluttag
Garderober in- och utvändigt
Dörrkarmar
Dörrar
Golvlister
Golv
Trösklar

