
 

BESTÄLL TID FÖR SLUTBESIKTNING 
 

Vid besiktningen ska lägenheten vara tom och städad.  

 
Beställ tid för besiktning i god tid, gärna 14 dagar innan avflyttning.  
Du beställer tid genom att kontakta mig på telefon 0510-770802  
eller via e-post jhimmy.svantesson@lidkoping.se 
 
Om städningen inte uppfyller våra normer, debiteras du kostnaden för att få 
lägenheten i godtagbart skick, ca 3000 – 8000 kronor. 
 

TÄNK PÅ ATT 

 
 städa lägenheten noggrant, följ Checklista för flyttstädning på sida 2 

 
 tömma och städa balkong och lägenhetsförråd 

 
 om lägenheten har trädgård/uteplats ska denna lämnas i prydligt skick 

 
 all utrustning som tillhör lägenheten ska finnas kvar, t ex dörrar, gardinbeslag, 

persienner, brandvarnare  
 

 lägenhetens TV/mediabox, strömadapter, router, fjärrkontroll och liknande ska 
lämnas kvar i uttag eller mediaskåp 

 
 
Hälsningar 
Jhimmy Svantesson 
Besiktningstekniker 

mailto:jhimmy.svantesson@lidkoping.se


 

Checklista för flyttstädning 
 

Kök      

 spis - rengör plattor/häll, ugnen, plåtar, galler, front 

 lampor/kupor – rengör och diska 

 köksskåp – rengör in- och utsidor, även ev. skärbräda 

 köksfläkt – rengör in- och utvändigt, även filter 

 diskmaskin – rengör in- och utsida 

 kyl och frys - stäng av, frosta ur och rengör, lämna sen kyl- och frysdörrar 

öppna 

 baksida - drag fram kyl/frys, och spis, dammsug baksida kyl/frys, rengör 

baksida, sidor, vägg och golv 

 diskbänk och arbetsbänk - rengör 

Badrum och toalett   

 golvbrunn/galler - rensa och rengör 

 badkar, handfat, toalett och badrumsskåp – rengör 

glöm inte att ta isär vattenlåset (avlopp/rör) under handfatet 

 golv och väggar – rengör, även under badkaret 

 maskiner, tvättmaskin, tumlare, torkskåp – rengör, glöm inte tvättmedelsfack 

och tumlarfilter 

Rum          

 golv, väggar, tak – rengör, glöm inte kontakter och strömbrytare 

 element – rengör, glöm inte baksidan 

 fönsterkarmar och golvlister - rengör 

 fönster – tvätta invändigt, utvändigt och mellan glasen, torka av fönsterbrädan 

och persienner 

 garderober – rengör och torka ur alla backar och hyllor 

 dörrar och dörrkarmar - rengör 


