
 

Dags att flytta ut? 

När det är dags att flytta ut finns det en del saker som är viktiga att komma ihåg innan du 

lämnar din lägenhet. Vi vet att det kan vara svårt att komma ihåg allt mellan tentaplugg 

och gasquer - därför har vi samlat den viktigaste information och en hel del tips nedan.  

Scrolla ner för att slippa huvudvärken och följ våra listor för att göra det enklast för dig.  

Börja med att kolla så att du har kryssat för alla punkter i listan nedan inför besiktningen 

och innan du lämnar över din lägenhet till nästa hyresgäst.  

Tänk på att: 

 Boka besiktning i tid (besiktningsrutiner hittar du på uppsägningsbekräftelsen) 

 Se över så att du har alla nycklar och lämna tillbaka dem i samband med 

utflyttsbesiktningen. (Bor du i Luleå lämnas nycklarna tillbaka till Studentbostadsservice) 

 Om du har hyrt ett förråd – glöm inte bort att tömma det! 

 Lämna kvar all eventuell utrustning som fanns när du flyttade in i lägenheten och skicka 

tillbaka eller ta med dig det som du beställt extra (exempelvis router).  

 

Checklista vid flytt - städning 

Att lämna lägenheten skinande ren kan spara dig både tid och pengar. Följ dessa punkter 

nedan och tänk extra mycket på de stjärnmarkerade punkterna som ofta behöver lite extra 

kärlek inför besiktningen.  

Lycka till och tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 

 

   



 

Badrum: 

 

 

* Rensa avloppet. Du kan öppna det i duschen och lyfta upp en liten korg 

som skall rengöras. 

 

* Rengör noggrant handfatets över- och undersida. 

 

  Badrumsskåp och spegel skall rengöras. Glöm inte hyllornas över- och 

undersidor. 

 

  Rengör kranar, duschslang och munstycke samt duschstången. 

 

* Toaletten ska rengöras noggrant. *Tips om hur du gör detta smidigt finns 

längre ner*   

 

  Golv, väggar och tak ska rengöras.  

 

  Fönster skall rengöras både in- och utvändigt. 

 

  Rengör badrumsdörren på både insidan och utsidan. Glöm inte 

dörrkarmen. 

 
  Kök: 

 

 

  Rengör kyl och frys och glöm inte att dammsuga under kylskåp och frys 

samt gallret bakom.  

 

  Glöm inte avfrosta frysen. Koppla ur strömsladden till kyl och frys. Lämna 

kylskåpsdörren öppen efter att du kopplat ur strömmen.  

 

* Rengör ugn, plåtar och galler. Glöm inte att rengöra insidan uppe och på 

sidorna bakom element.  

 

  Rengör spisen, Om ni har en utdragbar spis och ugn så ska det även 

städas bakom och under.  

 

* Rengör fläkten, inklusive gallret och filter, ordentligt. 

 

* Torka av skåp och lådor i köket, både på in- och utsidan. Glöm inte 

kanterna samt ovanpå skåpen och framförallt bakom nedersta lådan!  

 

  Golv ska rengöras, även bakom och under kylskåp. 

 

* Glöm inte att rengöra väggen i köket och även under skåpen som finns 

över diskho/spis m.m 

 

 

  

 

 

Rum:  

 

  Fönster rengörs, både på in- och utsidan. 

 

  Golv och väggar ska rengöras. 

 

  Torka garderober, både på insidan och utsidan samt ovanpå. 



 

 

  Rengör ytterdörren både på insidan och utsidan. Glöm inte dörrkarmen. 

 

  Rengör element och glöm inte bakom elementen. 

 

* Rengör golvlister och uttag. 

Husmorstips: 

Du behöver inte införskaffa de nyaste eller dyraste städartiklarna för att få det skinande 

rent!  

Här är några tips där du faktiskt kan använda det du har hemma. Inspirationen kommer 

från @ekotipset på Instagram. Kolla gärna in hennes profil för mer tips! 

 Blanda till en mirakelspray som tar bort även de tuffaste fläckarna av 2 dl ättikssprit 

(12%), 3 dl vatten och 5 droppar diskmedel. Häll sprayen i en gammal sprayflaska and you are 

good to go! 

 Gör toan fräsch genom att tömma toaletten på vatten, lägg i toalettpapper och dränk i 

ättika - låt vila i ca 30 min. Sedan är det bara att skura lite och spola som vanligt.  

(Du kan med fördel testa samma sak i handfatet men se till att papperet inte åker ner i 

rören).  

 Gör rent ytor med fastbränd mat och smuts med hjälp av sockerbitar.  

Blötlägg ytan och skrubba med bitsocker tills det löser upp sig. Detta funkar på bland 

annat ugnsplåtar, spishäll m.m. 

 

 

Tack för den här tiden och lycka till i framtiden! 

Med vänliga hälsningar,  

Studentbostäder i Sverige AB 


