
Var noggrann när du flyttstädar!

Att flyttstäda en lägenhet är ett omfat-
tande arbete som ibland underskattas av 
den som ska utföra städningen. Därför 
händer det tyvärr att städningen inte 
godkänns och vi måste anlita en städfirma 
som gör om flyttstädningen. Kostnaden 
för städningen betalas då av den utflyt-
tande hyresgästen.

Här intill ser du de aktuella kostnaderna 
(beräknade efter nyckeltal från SABO, 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

Kostnad för lägenhetsstädning

Lägenhetsstorlek Kostnad
1 rum o kokvrå, ca 20 m² 2 010 kr
1 rum o kök, ca 40 m² 2 815 kr
2 rum o kök, ca 60 m² 3 620 kr
3 rum o kök, ca 75 m² 4 760 kr
4 rum o kök, ca 90 m² 6 300 kr
5 rum o kök, ca 115 m² 7 090 kr

KÖK
väggar
fönsterkarmar
fönsterglas
fönsterbänk
element
ventil
belysning
eluttag
spisfläkt
spis invändigt
spis utvändigt
spis bakom
köksskåp och lådor
kryddhylla

kyl och frys
dörrkarmar
dörrar
diskbänk
bänkskivor
golvlister
tak
golv

BADRUM OCH TVÄTT
tak
väggar
belysning
badrumsskåp
ventil

spegel
badkar/duschkabin
badkar under
toalettstol
handfat
dörrkarmar
dörrar
golvbrunn
golv

SOVRUM, VARDAGSRUM, 
HALL
fönsterglas
fönsterkarmar
fönsterbänk

eluttag
element
garderober invändigt
garderober utvändigt
dörrkarmar
dörrar
golvlister
trösklar
golv

ÖVRIGA UTRYMMEN
matkällare
förråd
balkong/altan
garage

Checklista vid flyttstädning

FÖR ATT BOKA TID FÖR EN STÄDBESIKTNING, KONTAKTA BOVÄRDARNA I OMRÅDET 

OMRÅDE TEL.NR E-POSTADRESS
Björksätra 026-24 23 40 vastra@sandvikenhus.se
Norrsätra 026-24 23 40 vastra@sandvikenhus.se
Nya Bruket 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se
Centrum 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se

OMRÅDE TEL.NR E-POSTADRESS
Järbo 026-24 23 44 jarbo@sandvikenhus.se
Storvik 026-24 23 45 storvik@sandvikenhus.se
Årsunda 026-24 23 46 arsunda@sandvikenhus.se

Innan du lämnar lägenheten ska alla utrymmen städas ordentligt, även
balkong, uteplats och förråd. Följ gärna checklistan nedan för bästa resultat. 
Om du bor en lägenhet med direktverkande el: Stäng inte av elen när du lämnar 
lägenheten.

Städningen ska besiktigas och godkännas av bovärden. Den undertecknade städkvittensen ska sedan lämnas in 
tillsammans med nycklarna (se andra sidan under rubriken Nycklar). Tänk på att du måste vara med vid städ-
besiktningen om du vill ha möjlighet att rätta till om du har glömt eller missat något. 

Eventuella brister som inte åtgärdats innan nycklarna lämnas in kommer att debiteras 
med faktura, se nedan.

För att boka tid för en städbesiktning, kontakta bovärdarna i ditt område.

Städbesiktning

Glöm inte boka tid för 

städbesiktning!


