
DAGS ATT  
FLYTTA?

STÄDTIPS FRÅN OSS  
PÅ MORDENFELDS



TACK FÖR OSS! STÄDTIPS FÖR KÖKET
Vi hoppas att du har varit be låten som 
vår hyresgäst och att du har haft ett 
trivsamt boende hos oss, Skulle du i 
framtiden få ändrade bostadsbehov 
och be höva ny bostad, är du alltid 

väl kommen att kontakta oss 
igen. Gamla, goda hyres-

gäster vill vi alltid ta 
väl hand om.

Städa noggrant 
och lämna 

nycklarna  
i tid! 

 
 

 
 

När du flyttar är det många saker du 
måste tänka på - till exempel att någon 
annan kom mer att flytta in efter dig. 
Därför är det vik tigt att du lämnar din  
lägenhet i snyggt skick. Du måste städa 
lägenheten noggrant och lämna till-
baka nycklarna senast klockan tolv på 
avflyttningsdagen. 

För att göra städningen enkel för dig, 
visar vi här ett antal städtips och en 
checklista, där du själv kan pricka av 
de viktigaste punkterna. Läs i lugn och 
ro - städa - pricka av mot checklistan!

Tänk på att om lägenheten inte är 
välstädad, måste vi debitera dig för 
städkostnaden!

BESIKTNING 

Förbered redan nu inför be siktningen genom följande åtgärder: 
Se över och laga eventuella småfel så slipper du onödig debitering. 
Se till att alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten som t ex 
dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp etc finns i lägen heten 
vid besiktningen. 

NYCKLAR 

Kontrollera så att du kan  
lämna tlllbaka alla nycklar när  
det är dags - så slipper du onödig  
debitering. Det gäller alla nyck lar -  
till lägenhet och andra utrymmen  
(tvättstuga, garage, förråd etc). 

SPIS OCH UGN 

Rengör spisens plattor 
och ovansida. Gör rent 
plåtar och galler. Städa 
också bakom spisen så 
att väggen, golvet och 
spisens sidor blir rena. 

Rengör spisfläkt, kåpa 
och filter. 

Rengör ugn och  
värmeskåp.

KYL OCH FRYS 

Frosta av - men använd 
inte skarpa föremål som 
kan orsaka skador. Torka 
rent. Stäng inte dörrarna 
efteråt utan låt luften 
komma till.

DISKBÄNK, SKÅP, 
VÄGGAR OCH GOLV 

Tvätta diskbänk, vask och 
skär bräda. Torka av och 
tvätta skåp invändigt och 
utvändigt. Rengör kakeln 
och ta bort eventuell 
kakeldekor. Glöm inte 
krydd hyllan. 

TOALETT 

Rengör på insida och 
utsida. Glöm inte kröken. 

STÄDTIPS FÖR BADRUMMET

TVÄTTSTÄLL 

Tvätta rent med milda 
ren göringsmedel. Glöm 
inte under sidan av tvätt-
stället och röret.

BADKAR 

Rengör badkaret med 
milda ren göringsmedel. 
Ta av fronten och gör  
rent bakom. Rensa  
golv brunnen. 

ANNAT VIKTIGT!
• Beställ flyttning i god tid
• Beställ på posten 

– Flyttanmälan 
– Eftersändning 
– Flyttkort

• Flytta telefon
• Anmäl avläsning av  

elabonnemang FÖNSTER 

Fönstren putsas på in-
sidan, ut sidan och mellan 
glasen. Gör också rent 
snickerier och per sienner. 
Elementen tvättas  
- även bakom. 

ÖVRIGA STÄDTIPS
GOLV

Golven torkas av. Eventuella 
klis terrester från heltäck-
ningsmattor tas bort. 
lnnerdörrar torkas av. 
Glöm inte ovankanten. 

ÖVRIGT  
Städa ur skåp och garderober. Glöm inte hyllor och 
backar i skåpen! Eluttag och strömbry tare torkas av. 
Väggar och tak rengöres från damm. 

GLÖM INTE  
GARAGE OCH  

FÖRRÅD! 

Tänk på att även andra 
utrymmen som garage- 
plats och förråd måste  
tömmas och städas.



CHECKLISTA
KÖK 
SPIS

 Spisens ovansida 

 Kokplattor, även kanterna 

 Utrymmet bakom spisen 

 Spisfläkt 

 Kryddhylla 

 Ugn 

 Plåtar 

 Galler 

 Värmeskåp

 
KYL,  FRYS OCH SVAL

 Avfrostning

 Rengöring

SKÅP, LÅDOR OCH HYLLOR

 Invändigt

 Utvändigt

ÖVRIGT I  KÖKET

 Skafferi 

 Skärbräda 

 Lampkupor 

 Eluttag och strömbrytare 

 Dörrar 

 Dörrkarmar 

 Dörröverkanter 

 Väggar och tak 

 Fönster, fönsterkarm,  
      fönsterbänk 

BADRUM 
 Tvättställ 

 Kranar 

 Badkar 

 Bakom badkarsfronten 

 Golv 

 Golvbrunn 

 Toalett 

 Badrumsskåp 

 Spegel 

 Ventiler 

 Lampkupor 

 
ÖVRIGA RUM 

 Fönster - in-, utsida, mellan 

 Värmeelement 

 Dörrar - även överkanter 

 Golv - ev heltäck 

 Skåp, garderober - backar, hyllor 

 Eluttag, strömbrytare 

 Väggar 

 Tak 

 
ÖVRIGA UTRYMMEN

 Förråd

 Garage


