
Hejdå!    

Tips & råd 
till dig som fl yttar ut!

 



Lägenheten måste förstås städas. 
Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår, 
där det lätt samlas damm och smulor. Se städtips 
med bilder härintill! Bra att känna till, om lä-
genheten inte är ordentligt städad när du lämnar 
nycklarna, måste vi låta städa ur den med hjälp 
av städfi rma som sen debiteras dig. 

Utrustningen
Se till att all utrustning som tillhör lägenheten 
fi nns på plats vid besiktningen. Det kan vara till 
exempel en dörr du lyft av och ställt ner i förrå-
det. Eller badrumsskåp, hatthylla.
Förråd utanför lägenheten ska också tömmas 
och städas ur. 

Garage
Kanske har du en garageplats där du förvarat 
saker till bilen? Städa och se till att inget blir 
kvarglömt. 

Grovsopor
Det kan ofta bli en hel del grovsopor när man 
städar ur inför fl ytt. Ta reda på var du kan ställa 
det. Om det inte fi nns rum för grovsopor i huset, 
kontakta Kundtjänst eller din Fastighetsskötare 
för information.

Besiktning
Det är bra om du själv kan närvara för att kunna 
diskutera eventuella skador i din lägenhet. Du 
måste själv stå för de skador som inte anses som 
“normalt slitage”. Exempel på ett “onormalt 
slitage” är till exempel att parkettgolv blivit 
förstört, hål i dörrar, skadade fönsterrutor, trasigt 
handfat eller badkar.

Lägenhet. Förråd. Garage.

Vi hoppas att du trivts 
hos oss och i din lägenhet! 

Telefon
Beställ fl yttning av ditt abonnemang i god tid!

Posten
Genom att använda tjänsten “Flyttanmälan” på 
www.adressandring.se ändras din folkbokfö-
ringsadress hos Skatteverket, men tänk även på 
att informera bokklubbar, bank- och postgiro, 
föreningar med fl era. Vill du ha eftersändning, 
begär du det på ovan hemsida, mot en viss kost-
nad. 

Hemförsäkringen
Passa på att uppdatera din försäkring med 
belopp nu när du byter adress.

Elavtal
Säg upp ditt elabonnemang om du 
själv betalar el.

Nycklar
Samtliga nycklar måste återlämnas, även beställ-
da kopior. Finns inte samtliga nycklar vid avfl ytt 
debiteras man det cylinderbyte som måste göras, 
inklusive de nya nycklar som måste produceras. 
Kom även ihåg att lämna tillbaka nycklar till 
garage, förråd, soprum och tvättstuga med mera.

Kök

1. Drag fram spisen genom att ta tag 
i sidokanterna. Rengör sidor och bakstycke 
samt väggen, skåpsidorna och golvet.

2. Ovansidan med plattorna rengörs med 
avsett medel, ej skurmedel.

3. Skärbrädans över OCH undersidor 
ska rengöras. 

4. Rengör ugnen och värmeskåpet invändigt 
samt plåtar och grillgaller. Såpa är bra 
medel att använda!

5. Köksfl äkten (eller ventilen) ska rengöras 
in- och utvändigt. Ta loss fl äktfi ltret och rengör 
med avfettande diskmedel.

6. Kyl- och frysskåp inkulsive överskåp 
avfrostas, rengörs och lyftas (dörrarna ställs upp).

7. Köksskåpens in- och utsidormåste tvättas rena. 
Glöm inte dörrarnas överkanter. 

Lägenhet. Förråd. Garage.

Telefon

Att-tänka-på-grejer

Städtips
En fl yttstädning är lite mer än en vanlig veckostädning. 
Titta gärna igenom den tillhörande checklistan på sista sidan också! 

6) Dörrar rengörs. Kom ihåg överkanterna.

Badrummet

1. Golvbrunnen rensas. Lossa eventuell 
front på badkaret när du städar under badkaret.

2. Toalettstolens utsidor och krök torkas 
av med medel.

3. Handfatets undersidor rengörs.

Rum

1. Heltäckningsmattor som du eventuellt lagt in 
själv, måste tas bort. Ta bort eventuell mattejp och 
rester av den.

2. Elementen avtorkas, tänk även på baksidan 
i mellanrummet intill väggen.

3. Målade ytor såsom golvlister, förr- och 
fönsterkarmar torkas av. 

4. Putsa fönsterna på alla sidor, även mellan.

5. Torka ur garderobernas hyllplan 
och eventuella backar.

Vi önskar dig lycka till i ditt nya boende.
Nu är det mycket att tänka på när du ska fl ytta ur din lägenhet. 
Vi gör det lite enklare för dig genom denna kom-ihåg-lista 
med det viktigaste, som du inte bör missa! 



Kontakta oss gärna!
Vår Kundtjänst fi nns tillgänglig för 
frågor eller synpunkter samt felanmälan, 
våra kontorstider: 
07.30 - 16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
Telefon 0248 - 702 90

Mail info.rfab@rattvik.se

Journummer
Övriga tider vid akuta fel som inte 
kan vänta görs en anmälan till

023-245 58.

RFAB  I  Vasagatan 6  I  795 80 Rättvik  I  0248 - 702 90  I  www.rattviksfastigheter.se

Så här blir det snyggt 
inför fl ytt!inför fl ytt!

KÖK
Väggar
Fönsterkarmar

Fönsterglas

Fönsterbänk

Element

Ventil
Belysning

Eluttag
Spisfläkt

Spis in- och utvändigt

Köksskåpen, ovanpå, inuti

Kryddhylla

Kyl, sval, frys

Dörrkarmar

Dörrar
Bänkskivor

Golvlister

Golven
Tak

023-245 58.

Spis in- och utvändigt

Köksskåpen, ovanpå, inuti

RUM
FönsterkarmarFönsterglasFönsterbänkElement

Eluttag
Garderober och städskåpDörrkarmarDörrar

Golvlister
Golv
Trösklar

Garderober och städskåpDörrkarmar
BADRUMTak

VäggarBelysningBadrumsskåpVentil
SpegelBadkar/ DuschUnder och bakom badkar

GolvbrunnToalettstol, både i och utvändigt

HandfatDörrkarmarDörrarGolv

Dörrar
Bänkskivor

Golvlister

Golven
Tak

Golv
Trösklar

Under och bakom badkar
GolvbrunnToalettstol, både i och utvändigt

HandfatDörrkarmarDörrarGolv


