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Utflyttning  
 

Nu är det dags att lämna ert boende hos oss på Croisette. Det är mycket att tänka på 
när man flyttar ut ur en lägenhet. Här har vi samlat tips, råd och sammanställt en 
checklista för att lämna lägenheten i bästa möjliga skick på utflyttningsdagen. 
 

Allmänt: 

• Uppsägning: Säg alltid till att säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt.  
• Nycklar: Lämna tillbaka samtliga nycklar, inklusive kopior.  
• Adressändring: Ändra adress genom att anmäla flyttanmälan till 

• Skatteverket, detta går att göra elektroniskt på deras hemsida eller genom blankett.  

• El: Säg upp ditt elabonnemang eller begär flyttning till din nya adress av 
elabonnemanget.  

• Telefon: Anmäl flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt 
internetabonnemang.  

• Besiktning: Görs vid utflyttning och det är bra om ni kan närvara. Vid skador eller 
onormalt högt slitage kan ni bli ersättningsskyldiga.  

• Visning: Var beredd att visa den lägenhet du ska flytta ifrån för den person som får 
erbjudande att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att 
komma överens om tid för visning.  

 

Flyttstädning av kök: 
• Dra fram spisen genom att ta tag i kanterna. Rengör sidor och bakstycke samt vägg, 

skåpsidor och golv.  
• Plattornas kanter på spisens ovansida rengörs.  

• Skärbrädans över- och undersidor rengörs.  
• Rengör ugnen och värmeskåpet invändigt samt plåtar och grillgaller. Såpa är bra att 

använda. 

• Köksfläkten (eller ventil) ska rengöras in- och utvändigt. Ta loss fläktfiltret och 
rengör. 

• Kyl/svalskåp och frysskåp inklusive överskåp avfrostas, rengörs och luftas.  
• Köksskåpens in- och utsidor måste tvättas rena. Glöm inte dörrarnas överkanter.  

 

Flyttstädning av Bad & tvätt: 
• Golvbrunnen rensas. Lossa eventuell front när du städar under badkaret.  
• Toalettstolens utsidor och krök får inte glömmas.  

• Tvättställets undersidor ska också rengöras.  
 
 

Flyttstädning av Rum: 
• Heltäckningsmattor, som du själv lagt in, får inte finnas kvar. Ta bort all mattejp.  
• Elementen rengörs, även ”bakom”.  

• Målade ytor som fönsterkarmar och golvlister ska vara rena.  
• Putsa fönstren på alla sidor, även mellan. Fönstersnickerierna ska förstås också 

tvättas. 
• Torka ur garderobernas backar och hyllor.  
• Dörrar rengörs. Kom ihåg överkanten.  
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Checklista  
 

Allmänt
uppsägning skriftligt  nyckel återlämning flyttanmälan 

 elabonnemang telefonabonnemang besiktning 

internetabonnemang   

 

Flyttstädning av Köket:  
väggar fönsterkarmar fönsterglas fönsterbänk  

 element ventil  belysning  eluttag   

spisfläkt spis invändigt spis utvändigt  köksskåp & lådor 

kryddhylla kyl                 sval             frys                     

dörrar dörrkarmar bänkskivor diskbänk         

golvlister golv                tak 

 

 

Flyttstädning av Bad & tvätt: 
väggar belysning badrumsskåp ventil  

spegel badkar toalettstol  tvättställ  

dörrar  dörrkarmar golvbrunn  golv   

torkskåp  tvättbänk    tak  
 

 
Flyttstädning av Rum: 

 fönsterkarmar fönsterglas fönsterbänk  element  

eluttag garderober dörrkarmar dörrar  

golvlister      golv       trösklar  

 
Lycka till med ert nya boende!  


