Checklista flyttstädning

Denna checklista skall lämnas till besiktningsmannen vid besiktningen.

1 Allmänt
Fönster in/utsida/mellan och karmar putsas
Fönsterbrädets över och undersida avtorkas
Element: bakom, mellan, rör och termostatreglage avtorkas
Dörrar torkas ovanpå dörrblad/dörrhandtag och lås
Eventuella rör och vattenledningar etc. avtorkas
Väggar/tak skall vara fria från damm. Dammsugs. Plastplugg tas bort och hålen skall sättas
igen med spackel/silikon/färg eller tapet
Kontakter avtorkas
Proppskåp avtorkas
Dekaler och kontaktpapper skall tas bort
Golvytor dammsugs och avtorkas

2 Badrum
Badkarets insida/utsida tvättas rent från hud- och tvålavlagringar. Lossa framstycket och
tvätta golvet under och väggen bakom badkaret
Rensa golvbrunnen/under galler från hår. Är det en plastbrunn går även vattenlåset att ta
upp för att rengöras
Handfatets in- och undersida rengörs från avlagringar. Även rör under handfatet skall
rengöras
Toalettstol: lossa sitsen och torka dess in- och undersida
Badrumsskåpets insida avtorkas från avlagringar, även glidskenor om sådana finns för
speglar. Speglar putsas.
Duschhörna/kabin avtorkas
Väggar och golv avtorkas från avlagringar
Övrig utrustning avtorkas t.ex. lampkupor, ventilationsdon tas loss och rengörs

3 Förråd/ Garderober
Dörrar/hyllor in/utsida avtorkas
Källarförrådet töms och golv sopas

4 Kök
Alla köksluckor in/utsida/överkanter avtorkas. Skåpstomme under/ovansida avtorkas
t.ex. undersida skåp ovanför diskbänk
Alla hyllor i köksskåpen avtorkas
Kyl/frys dras fram och dammsug/torka bakom och under
Kyl/frys avfrostas och avtorkas in/undersida. Hyllor och galler diskas
Spisfläkt rengörs/avfettas. Filter tvättas/avfettas och ev. byts. Väggventil rengörs
Spis dras fram och golv, skåpssidor och spisens alla sidor avtorkas
Spisens ovandel rengörs med hällrengöring och skrapa
Ugn med tillbehör såsom plåtar och galler rengörs
Skärbrädan rengörs på alla sidor. Diskbänksbelysning rengörs
Diskmaskin avtorkas utanpå och rensas från matrester vid brunn

5 Balkong/ terrass
Sopa/dammsug golv
Balkongdörrens in/utsida avtorkas

6 Övrigt
Samtliga nycklar till lägenheten/källarförråd/garage skall lämnas in

7 Om besiktningen
Om inte annan överenskommelse träffas med hyresvärden skall åtgärderna därför ha vidtagits före
besiktningen. Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttningen, tvingas hyresvärden debitera
dig kostnaden för den tid det tar att återställa lägenheten.
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