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INFÖR AVFLYTTNING…
ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESIKTNINGEN
•

Lägenheten ska vara tömd på möbler så att man enkelt kan överblicka lägenhetens skick.

•

Eventuella skador i lägenheten (till exempel hål efter pluggar/spikar, fettfläckar på väggar,
hål i dörrar eller klösmärken efter husdjur) skall återställas innan besiktningen, för att inte
bli debiterad för detta. Det innebär även att spackla igen tänkbara plugghål och måla över
detta i rätt kulör.
Färgkoder – väggfärg; glans 7
Upplever ni väggarna går i en gul ton (bruten vit) är färgkoden: S 0502-Y
(Gammalt recept – går dock fortfarande att beställa).

Är väggarna mer kritvita är färgkoden: S 0500-N
•

All utrustning som tillhör lägenheten skall finns på plats. Exempelvis lägenhetspärm,
antennsladdar, cylinder för bokning av tvättid etcetera.

•

Förråd är tömt och städat.

•

Lägenheten skall städas ordentligt. Om hyresgästen efter dig inte är nöjd med den utförda
städningen kan Du bli ansvarig för att bekosta en ny städning.

•

Tid för besiktning kan du boka via e-post: info@tensorfastigheter.se

•

Samtliga nycklar lämnas vid samma tillfälle.

Använd gärna checklista nedan under din flyttstädning.
Här kan du bocka av allt eftersom du städar.
KÖKET
Spis och ugn
Rengör spisens ovansida.
Rengör kokplattorna. Glöm inte kanterna.
Dra ut spisen och rengör båda sidorna samt golvet och väggen.
Rengör ugn och värmeskåp.
Rengör plåtar och galler.
Rengör spisfläkten.
Diska filtret.
OBS! Missa inte sidan TVÅ.
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Kyl och frys
Frosta av både kyl och frys.
Torka rent, både in- och utvändigt.
Låt dörrarna stå öppna.
Dra ut kyl/frys och dammsug bakom/under.
Diskbänk, skåp, väggar och golv
Torka av alla skåp, både in- och utvändigt.
Rengör kakel och kryddhylla.
Tvätta diskbänk, vask och eventuell skärbräda.
Rengör golv, väggar och tak.
WC/BADRUM/DUSCHRUM
Rengör in- och utsida av WC-stolen.
Rengör ovan- och undersidan av tvättstället.
Torka av rören.
Rengör badrumsskåp in- och utvändigt.
Rensa golvbrunn/vattenlås till badkar/dusch och tvättställ.
Rengör väggarna.
Rengör duschblandare och slang.
ALLRUM/SOVRUM
Torka av golvlisterna.
Våttorka samtliga golv.
ÖVRIGT – HELA LÄGENHTEN
Putsa fönstren - samtliga fönsterglas.
Rengör persienner.
Rengör snickerier, dörrar, garderobslister mm.
Rengör alla element, även bakom.
Torka ur alla skåp.
Torka av alla el-uttag, strömbrytare och eventuell porttelefon.
Rengör väggar och tak från damm.
Rengör fasta armaturer.
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