ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA

Checklista för flyttstädning
Kök
Spisen
Spisens ovansida
Kokplattor, även kanterna
Utrymmet bakom spisen
Spisfläkt
Kryddhylla
Ugn
Plåtar
Galler
Låda för ugnsplåtar

Kyl, frys och sval
Avfrostning
Rengöring

Övrigt i köket
Skafferi
Skärbräda
Lampkupor
Eluttag och strömbrytare
Dörrar
Dörrkarmar
Dörröverkanter
Väggar och tak
Fönster, fönsterkarm och fönsterbänk

Badrum
Tvättställ
Kranar
Badkar
Bakom badkarsfronten
Golv
Golvbrunn
Toalett
Badrumskåp
Spegel
Ventiler
Lampkupor

Övriga rum
Fönster, in och utsida samt mellan
Element
Dörrar – även överkanter
Golv
Skåp, garderober – backar, hyllor
Eluttag, strömbrytare
Väggar
Tak

Övriga utrymmen
Förråd
Garage
Balkong

Bra att veta när du ska flytta ut
Tips på vägen för att underlätta flytten
Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa
golvbrunnar, putsa fönster, damma över skåp och i skåp.
Det finns mycket du kan städa innan du har packat ner hela
ditt bohag.
Har du en garageplats eller en parkeringsplats, glöm inte
att detta måste sägas upp separat.
Var ute i god tid och boka flyttfirma eller flyttbil/släp.

Tips vid omflyttning inom Karlskronahem
Var med på slutbesiktningen av den bostad du ska flytta in i då
kan du samtidigt fråga om du kan få börja ställa in ditt bohag
i förråd eller i ett rum några timmar tidigare. Det är dock alltid
nuvarande hyresgäst som tar beslutet om ovan är möjligt.
Får du godkänt av utflyttande hyresgäst att hämta nyckel
någon dag tidigare vill vi ha det signerat av utflyttande
hyresgäst på nyckelkvittot.
Stäm av i god tid med din hyresvärd när inflyttning kan ske,
speciellt om den 1:e infaller på en helgdag.

Flyttstädning
När du flyttstädar gäller det att vara extra noga – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla
utrymmen som tillhör bostaden ska städas, även balkong, förråd,
garage och uteplats.
Om städningen inte är tillräckligt noga gjord kan du bli
skyldig att betala för extra städning i efter hand. Har du frågor
kring städningen ber vid dig kontakta oss eller använda vår
checklista.
Kom ihåg, börja gärna din
flyttstädning veckan innan du
ska flytta.

Besiktning
Om du inte fått en besiktningstid minst 14 dagar innan din
kontraktstid går ut, kontakta vår felanmälan 0455-30 49 00.
Innan ni lämnar åter era nycklar ska bostaden besiktigas av din
bovärd. Tid för besiktning skickas ut automatiskt strax efter att
du sagt upp din bostad.
Du bör vara med under besiktningen. Eventuella skador eller
onormalt slitage på bostaden kan innebära att du blir skyldig att
betala ersättning till Karlskronahem.
Lämnar du din bostad tidigare än du fått besiktningstid och
även önskar lämna in nycklar tidigare, boka om din besiktning
så slipper du vänta till den besiktningstid du fått.
Ring 0455-30 49 00.

Vi vill gärna att du påpekar
eventuella småfel i din
lägenhet vid din uppsägning
eller under uppsägningstiden
som vi kan rätta till innan
nästa hyresgäst flyttar in.

Stdtips

Spis och ugn
Rengör spisens plattor och ovansida. Gör
rent plåtar och galler. Städa också bakom
spisen så att väggen, golvet och spisens
sidor blir rena. Rengör spisfläkt, kåpa och
filter. Rengör ugn och värmeskåp.

KÖK

Kyl och frys
Frosta av – men använd inte skarpa
föremål som kan orsaka skador. Torka
rent även bakom galler. Stäng av kyl
och frys, stäng inte dörrarna efteråt
utan låt luften komma till.

Diskbänk och skåp
Tvätta diskbänk, vask och skärbräda. Torka
av och tvätta skåp invändigt, utvändigt och
ovan. Rengör kaklet och ta bort eventuell
kakeldekor. Glöm inte kryddhyllan. Rengör
också golv, väggar och tak.

BADRUM

Toalett
Rengör på insida och utsida.
Glöm inte kröken.

Tvättställ
Tvätta rent med milda rengöringsmedel.
Glöm inte undersidan av tvättstället,
vattenlåset och röret.

Badkar
Rengör badkaret. Ta av fronten och
gör rent bakom. Rensa golvbrunnen.
Samma gäller dusch. Glöm ej kakelfogar.

VARDAGSRUM OCH SOVRUM

Fönster och element
Fönstren putsas på insidan, utsidan och
mellan glasen. Har du svårt att komma åt
utsidan, rådslå med din bovärd. Gör också
rent snickerier och persienner. Elementen
tvättas – även bakom.

Glm inte
balkong
och frrd
Tänk på att även utrymmen som
balkong/uteplats och förråd
måste tömmas och städas.

Golv, lister och innedörrar
Golven torkas av. Eventuella klisterrester
från mattor tas bort. Innerdörrar torkas av.
Glöm inte ovankanten.

Garderober och eluttag
Städa ur/på skåp och garderober. Glöm
inte hyllor och backar i skåpen! Eluttag
och strömbrytare torkas av. Väggar och
tak rengörs från damm.

Lämna alla nycklar i tid
När du flyttar är det viktigt att du lämnar tillbaka alla
nycklar. Glöm inte nycklar till förråd, tvättstuga och
postfack. Om du inte lämnar in alla dina nycklar får
du betala vad det kostar att byta lås.
Nycklarna lämnar du efter slutbesiktning i vår bobutik
eller senast klockan 12.00 första vardagen efter att
ditt hyreskontrakt gått ut.
Är du osäker på vad som gäller kontakta vår bobutik
0455-30 49 00.

infab.nu
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