
 

 

CHECKLISTA UTFLYTT 
 
 
Nedan följer punkter viktiga för dig som hyresgäst att se över inför avflyttning av er bostad. Vi 
på Holmströmgruppen kan alltid vara behjälpliga med flyttstädning om så önskas, vilket medför 
en merkostnad för er som hyresgäst. Innan ni sätter igång med flyttstädningen så ber vi er 
kontakta Magnus Arnvaller på tel:    070-292 93 56 för att boka en besiktning. 
 
Sovrum/hall 
□ Rengöring av golv  
□ Rengöring av golvsocklar, taklister, eluttag, dörrar, dörrkarmar, fönsterbänkar, element samt 
övriga ytskikt  
□ Rengöring av tömda garderober, både in- och utvändigt  
 
Kök  
□ Frys avfrostas och rengörs 
□ Rengöring av sval, kylskåp och frys, in- och utvändigt (frysar rengörs endast när de är 
avfrostade innan städningen påbörjas)  
□ Rengöring av spis och ugn in- och utvändigt, även ugnsplåtar rengörs  
□ Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt  
□ Rengöring av diskhon samt diskhons rör från eventuella proppar  
□ Rengöring av mikrovågsugn in- och utvändigt  
□ Rengöring av tömda skåp, lådor och bänkar  
□ Rengöring av köksfläkt samt filter  
□ Avtorkning av all belysning  
□ Fönsterputs och rengöring av fönsterkarmar  
 
Toalett/badrum  
□ Rengöring av alla ytskikt 
□ Rengöring av all sanitetsutrustning såsom WC-stol, tvättställ, även under badkar  
□ Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs både in- och utvändigt  
□ Golvbrunnar, vattenlås, och ventiler rengörs utvändigt och invändigt (om det går att öppna 
ventilen)  
□ Förvaringsutrymmen rengörs och är tömda  
□ Avtorkning av belysning  
 
Förråd 
□ Förrådet som tillhört bostaden är helt tömd och olåst 
 
 
Fönsterputsning 
□ Putsning av fönster, samtliga sidor om fönster går att öppna 
□ Rengöring av fönsterkarmar och avtorkning av fönsterbrädor 
 
 
 
 
 
 
Nyckelkvittens 



 

□ En fullständig nyckelkvittens är ifylld, har signerats och fastighetsägaren har blivit kontaktat i 
god tid om några nycklar saknas. Vid borttappade nycklar samt olovlig kopiering kommer ni 
som hyresgäst att bli debiterad för ett ev. låsbyte 
 
Slutbesiktning 
□ Ni har fått en slutbesiktning av er hyresvärd och erhållit ett signerat protokoll 
 
El abonnemang 
□ Att ni som hyresgäst har meddelat ert elbolag om avflytt till och med den sista dagen på ert 
hyreskontrakt. Meddela även ert gasbolag & internetleverantör om ni bor i en lägenhet med 
internet och gas.  

Tvättcylinder 
□ Er tvättcylinder är parkerad på cylindertavlan i tvättstugan. Vänligen skriv in ert 
cylindernummer här:____________ 

Tidsbokning – Huvudkontoret 
□ Tid är bokad med en förvaltare på vårt huvudkontor, tel.: 08-660 94 00, för att återlämna 
samtliga nycklar. Medtag er nyckelkvittens som skrevs vid inflytt samt denna checklista.  

 

Holmströmgruppen är glada över att få ha varit er hyresvärd under denna hyrestid och önskar 
er all lycka i ert framtida boende!  

 

 

 

……………………………………………………………………      ……………………………………….. 
Hyresgästens underskrift         Datum 
 

……………………………………………………………………      ……………………………………….. 
Hyresgästens underskrift         Datum 

 

Jag/vi, som hyresgäst, bekräftar härmed att checklistan är sanningsenligt ifylld och att 
hyresvärden är underrättad om något inte är åtgärdat samt orsaken till detta.    

 

 

……………………………………………………………………      ……………………………………….. 
Hyresvärdens underskrift         Datum 

 

 


