
Lägenhetsutrustning som ska vara kvar och uppsatt:
• Innerdörrar, kyl, frys och spis inklusive bruksanvisningar
• Skåp och skåpbeslag
• Handdukshängare, badrumsskåp
• Fästen till gardinstänger
• Fasta armaturer
• Hatthylla i hall

Egna installationer av diskmaskin/tvättmaskin och liknande ska återställas och vattenrören pluggas 
om inte avtal gjorts upp med ny hyresgäst, att denne tar över ansvaret för återställandet. 

Checklista för din flyttstädning:
Kök
 Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv
 Rengör kokplattornas yta och kanter eller hällen
 Rengör ugnen, plåtarna och grillgallret
 Rengör skärbrädans över- och undersida
 Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem
 Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor
 Rengör köksfläkt både in- och utvändigt, även filtret
 Frosta av och rengör kyl och frys. Samla upp smältvattnet. Lämna dörrarna öppna. 

Rengör även under och bakom kyl och frys.
 Rengör diskho, diskbänk och arbetsbänkar
 Kaklade ytor rengörs
 Tvätta väggar, tak, golv och snickerier

Badrum och toalett
 Rensa golvbrunnen och vattenlås
 Rengör badkar/dusch, handfat, toalett och badrumsskåp. 

Glöm inte att rengöra toalettstolens utsidor och krök samt under handfatet och badkaret
 Rengör väggar, tak golv och kaklade ytor samt speglar
 Rengör armaturerna
 Om tvättmaskin ingår i lägenheten skall den rengöras in- och utvändigt, filter rengöras

Samtliga rum
 Rengör golven, inklusive golvlist och trösklar
 Rengör elementen, glöm inte baksidan
 Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och mellan inner- och ytterglasen samt karmar
 Rengör skåp och garderober
 Rengör alla dörrar och dörrkarmar
 In- och utsugsventiler ska torkas rena

Balkong/Uteplats
 Balkong och uteplats skall städas och eget uppsatt staket eller liknande skall tas bort.
Om byggnationen godkänts av Eda Bostads AB kan överlåtelse göras till ny hyresgäst som tar över 
ansvaret 

Övrigt
 Garage och förråd skall städas och tömmas
 Töm postlådan
 Avsluta ditt tv-abonnemang och internet


