
TIPS OCH RÅD FÖR

En smartare flytt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera goda råd och information finns på våran 
hemsida.

https:// landskrona.fasttekab.se/smartare-flytt/

http://www.femhjartan.se/boende/hyresgast/


 

Nycklar
Kontrollera att alla nycklar till lägenheten finns
kvar, så slipper du onödig debitering. Har
du förlorat en nyckel måste vi byta lås, vilket 
kostar en slant. Nycklarna ska lämnas till oss
senast klockan tolv på avflyttningsdagen. Om 
du flyttar på en lördag, söndag eller annan 
helgdag räknas nästkommande vardag som 
avflyttningsdag.

Besiktning
Efter att du sagt upp din lägenhet meddelar vi 
vilken dag besiktningen äger rum. Den görs 
alltid någon gång under de två sista veckorna 
av kontraktstiden. Och kom ihåg att laga
plugghål och annat innan dess.

Tänk på ...
� Beställ adressändring – inom Sverige på 

www.adressandring.se.
� Flytta ditt telefonabonnemang.
� Avregistrera ditt internetabonnemang.
� Flytta din hemförsäkring.
� Obs. säga upp ditt elabonnemang.
� Innan du lämnar din lägenhet, kolla en extra

gång att alla fönster är stängda.

Sophantering
Det står uppmärkt vad och vad du inte kan 
källsortera  i våra soprum. Du får själv 
ombesörja att kasta dina skrymande saker 
(möbler, kartonger, blomkrukor osv) på
returåtervinningen. Dessa ingår inte i vanliga 
hushålssoppor och får inte kastas i våra 
soprum. 

Det är mycket att hålla 
koll på när man ska flytta!

Här har vi samlat några smarta tips och råd som gör
flyttstädningen lite enklare. Samtidigt vill vi passa på att önska 
lycka till i framtiden. Hoppas att du har varit nöjd med ditt boende
hos oss.

Städning
Var noggrann. Om inte lägenheten är välstädad 
måste vi nämligen debitera dig städkostnaden.

KÖKET

Spis och ugn
Rengör spisens plattor och ovansida. Det blir 
lätt smutsigt där. Dra också ut spisen så att du 
kan rengöra väggen, golvet och spisens sidor.
Plåtar och galler ska självklart rengöras. Glöm 
inte heller ugnen, värmeskåpet, fläkten, kåpan 
och filtret. Ibland kan det vara bra om ugnen 
får en rejäl dos rengöringsmedel över natten. 
Då går det lättare att rengöra morgonen efter.

Kyl och frys
Frosta av frysen men försök inte ta bort isen
”med våld”. Ett bra tips är att ställa en gryta 
med varmt vatten i frysen, då smälter isen 
snabbare. Men kom ihåg att torka rent efter dig 
och lämna dörrarna öppna för vädring.

Diskbänk, skåp, väggar och golv
En ordentlig rengöring av diskbänk, vask och 
skärbräda behövs. Tvätta och torka av skåpen 
både in- och utvändigt. Kakel är lätt att glöm-
ma – kom ihåg att ta bort egenhändigt uppsatt 
dekor och liknande? Sist men inte minst; torka 
av golv, väggar och tak. Det borde göra susen.

BADRUM 

Toalett

WC-stolen ska rengöras både på insida, utsida
och i kröken.

Tvättställ
Tvättstället mår bäst av milt rengöringsmedel. 
Även undersidan och röret ska vara rent.

Dusch/badkar
Precis som för tvättstället är det milt ren-
göringsmedel som är melodin. När du tar 
av badkarets front märker du varför det är
nödvändigt med rengöring även där. Se också 
till att skura väggarna, rensa och rengör golv-
brunnen. Det blir ju så mycket fräschare då!

ÖVRIGA RUM

Nu börjar du bli en fena på att flyttstäda. Då
är det dags att putsa fönster – både på utsidan
och insidan. Gör också rent snickerier, persien-
ner och element. Behöver vi säga att det brukar
vara smutsigt bakom dem?

Golv och lister
Golv och lister torkar du naturligtvis av, liksom 
innerdörrar (glöm inte ovankanten).

Garderober
Städa ur skåp och garderober och torka av hyl-
lor och backar. Eluttag och strömbrytare rengör 
du enkelt. Avsluta med väggar och tak.

http://www.adressandring.se/


 

CHECKLISTAN KÖK

Tak

Väggar 

Fönsterkarm 

Fönsterglas

BADRUM
 

Tak Väggar 

Armatur 

Badrumsskåp 

Ventil

Spegel

Badkar, under, bakom och rör

Fönsterbänk 

Element 

Ventil 

Armatur 

Eluttag

Strömbrytare

Dörrkarm 

Dörr

ÖVRIGA UTRYMMEN
 

Förråd

Del i det gemensamma köket 

Garage, P-plats

 

 

RUM
 

Tak Väggar 

Fönsterkarm 

Fönsterglas 

Fönsterbänk

 

WC-stol 

Tvättställ och rör 

Dörrkarm

Dörr 

Golvbrunn 

Golv

Kylskåp – in- och utvändigt
Spisfläkt

Spis invändigt 

Spis utvändigt 

(även bakom)

Ugn, plåtar och galler

Skåp undersida

Skåp översida
Element 

Ventil 

Armatur 

Eluttag

Garderober - in- och utvändigt

Dörrkarmar 

Dörrar 

Trösklar

Golv och golvlister

Skåp invändigt 

Skåp utvändigt 

Skåpsluckor 

Tak

Lådor 

Kryddhylla 

Skärbräda 

Diskbänk

Golv och golvlister

Avflyttningsstäd
 

Om du inte har tid eller möjlighet att städa själv går det bra 
att boka flyttstädning genom oss på Fasttek AB

Beställ senast 14 dagar i förväg på telefon 035-320 30
 

Storlek på lägenheten Pris

2 rum och kök 4 500:-

3 rum och kök 5 500:-

4 rum och kök 6 500:-

5 rum och kök 7 500:-
 

Observera att ovanstående priser kan ändras något över tid. 
För aktuell prislista kontakta kontoret 035-320 30


