FLYTTSTÄDNING
Nu när det är dags för dig att flyttstäda vill vi gärna ge dig några tips på hur du ska utföra
städningen på bästa sätt. Det är viktigt att du städar ordentligt. Får du en anmärkning på att
städningen är dåligt utförd vid avflyttningen debiteras du den kostnaden Helsingborgshem haft
för att åtgärda anmärkningen.
Före slutbesiktning
Samtliga utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag mm ska
finnas i lägenheten på besiktningsdagen, om inte annat är överenskommet.
Helsingborgshem reserverar sig för eventuella skador som vid förbesiktningen döljs av mattor,
möbler eller tavlor. Kostnader för reparation av sådana skador debiteras efter avflyttning.
Före avflyttning
•
•
•

Hela lägenheten ska vara välstädad. Glöm inte förråd och eventuell balkong.
Dekaler och kontaktpapper ska vara borttagna
Heltäckande mattor ska vara borttagna

Om du som hyresgäst inte fullgjort ovan nämnda skyldigheter tvingas vi debitera våra kostnader
för iordningställande.
Det blir ofta mycket sopor i samband med flytt.
Kontakta Kundcenter Kundcenter@helsingborgshem.se för att få råd om hur du på bästa sätt gör
dig av med det du ska slänga.
Nedan finns en checklista som du kan använda vid flyttstädningen.
Observera att även om du följer denna checklista, så är du inte fri från ansvar att städa detaljer
som eventuellt inte finns med på listan.
Lycka till med flyttstädningen!

CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING
KÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
Kokplattornas kanter rengörs.
Glöm inte ugnen och värmeskåpet invändigt, specialrengöringsmedel finns.
Skärbrädans över- och undersida rengörs.
Lampkupan monteras ner och diskas.
Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena, glöm inte dörrarnas överkanter.
Köksfläkt (eller ventil) ska vara ren in- och utvändigt.
Kyl/svalskåp inklusive överskåp avfrostas, rengörs och luftas.
Har du diskmaskin ska silen i botten rengöras.
Kör ett program med tom maskin och avkalknings-/rengöringsmedel för diskmaskiner.
Väggar
Fönsterglas
Element
Armatur
Spisfläkt
Spis utvändigt
Skåp utvändigt
Lådor
Kylskåp invändigt
Dörrkarmar
Bänkskivor
Golvlister

RUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fönsterkarm
Fönsterbänk
Ventil
Eluttag
Spis invändigt
Skåp invändigt
Skåpluckor
Kryddhylla
Kylskåp utvändigt
Dörrar
Diskbänk
Golv

Heltäckningsmattor får inte finnas kvar, ta bort all eventuell mattejp.
Elementen rengörs.
Målade ytor som fönsterkarmar och golvlister ska vara rena.
Fönster isärtages och tvättas på alla sidor.
I rum med garderober, glöm inte garderobsbackar och hyllor.
Dörrar tvättas rena, glöm inte överkanten.
Fönsterkarm
Fönsterbänk
Eluttag
Garderober utvändigt
Dörrar
Golv

Fönsterglas
Element
Dörrkarmar
Golvlister
Trösklar

BADRUM/WC
1.
Golv och väggar under och bakom badkar skall rengöras.
2.
Golvbrunn skall rensas
3.
Wc-stolens utsidor och krök skall rengöras
4.
Tvättställets undersidor rengörs
5.
Finns tvättmaskin; kör ett 90 graders program med tom maskin.
Rengörs avloppet (avloppspumpen).
Tak
Armatur
Ventil
Badkar
Tvättställ
Dörrar
Golv

Väggar
Badrumsskåp
Spegel
Wc-stol
Dörrkarmar
Golvbrunn
Under och bakom

