
Tjekliste ved fraflytning!!
I forbindelse med fraflytning skal du gøre din lejlighed ren.!!
Husk, at jo bedre stand du afleverer lejligheden i, jo laver bliver din flytteafregning. !!
Mangelfuld rengøring som vi efterfølgende skal udbedre, medfører en højere regning.!!
Du kan gå frem efter nedenstående liste.!
 !
Generelt for alle rum  !
• Alle døre skal vaskes på begge sider - husk overkant! Entrédøren er også en del af lejligheden - 

også ydersiden.  !
• Alle karme, paneler og fodlister afvaskes !
• Vinduer vaskes og pudses. Rammer og false rengøres og afvaskes !
• Hvis det er muligt, pudses vinduerne også udvendigt. !
• Lampeudtag og stikkontakter skal tørres grundigt af. !
• Radiatorer afstøves (også bagside og underside) samt afvaskes. !
• Gulve støvsuges og vaskes grundigt. Vær særlig opmærksom på steder, hvor der er gået meget.!
 !
Køkken  !
• Komfur rengøres på alle tilgængelige flader og trækkes ud fra væggen for rengøring af siderne 

samt bagbeklædning. !
• Glaskeramiske plader skal renses for eventuelle pletter. Brug evt. specialmiddel til dette. !
• Ovn og tilhørende plader rengøres grundigt - husk lågen. Ofte kan de riste, som pladerne hviler 

på afmonteres - det gør rengøringen lettere. Om nødvendigt bruges ovnrens. !
• Emhætte rengøres for fedt og snavs på alle tilgængelige flader. Filteret tages ud og rengøres - 

brug evt. opvaskemaskinen, hvis det er muligt. !
• Opvaskemaskine aftørres for snavs, der kan samle sig rundt i kanterne. rens desuden filter/si. !
• Køleskab/fryser slukkes og afvaskes grundigt overalt - husk gummilister, der ofte samler meget 

snavs. 
 
Efter rengøring må lågerne ikke lukkes - dette skaber dårlig lugt i skabet. Hvis det er muligt at 
skubbe skabet ud, støvsuges køleriber bagpå skabet.!

 !
Bad  !
• Vægge og gulve afvaskes samt afkalkes, hvis det er nødvendigt. !



• Brusehoved og sien i vandhanen afkalkes. !
• Afløb i gulv/væg tages ud og renses. !
• Ventilatorer i loft støvsuges og aftørres. !
• Toilet og sæde rengøres. Rande i kummen fjernes. !
• Håndvask og armatur rengøres og afkalkes om nødvendigt.!
 !
Diverse  !
• Lamper, som er en del af lejlighedens inventar, rengøres og evt. defekter pærer udskiftes. !
• Gardinstænger/beslag afmonteres. !
• Har du ting stående i kælder eller i haven, skal de fjernes/medtages ved fraflytning


