
    

ÄNTLIGEN 
HEMMA IGEN!
VAD DU BÖR KOLLA 
EFTER ATT DITT HEM 
HAR UPPRUSTATS
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Efter att ditt hem har rustats upp är det 
viktigt att du redan första veckan går ige-
nom och undersöker att allt är som det ska. 
Fungerar vatten, avlopp, spis och kyl? Är 
nya skåp, golv och lister ok? 

I den här broschyren hittar 
du tips på hur du enkelt kan 
kolla igenom din lägenhet.

Är det något som inte fung-
erar, är skadat eller slarvigt 
gjort? Då är det viktigt att 
du omedelbart rapporte-
rar felen till din hyresvärd. 
Helst skriftligt.

VARDAGSRUM

BADRUM

KÖK

HALLKLK
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Gå igenom hela lägenheten och titta efter om något har skadats under 
upprustningen.

Gå igenom de delar av lägenheten som upprustas.

Lägenheten bör vara urstädad. Du får dock räkna med att göra 
finstädning själv.

Är taket jämt målat och inte fläckigt?

Är tapeterna uppsatta på rätt sätt vad gäller mönster och limning, 
finns det luftbubblor eller glipor?

Ser andra nymålade ytor bra ut?

Är alla lister behandlade och fastspikade utan glipor?

Är golven som de ska?

Fungerar alla strömbrytare och elkontakter?

Fungerar brandvarnaren?

BÖRJA MED DET HÄR



4

Är alla handtag rakt monterade? 

Är det tätat runt rör i diskbänkskåp? 

Sitter luckor och lådfronter rakt?

Är snickerier, bänkskivor och övriga inredningsdetaljer monterade rätt?

Fungerar lådor och annan utrustning som det ska? 

Är knivlådor barnsäkrade?

Är alla vitvaror monterade och fungerar som de ska?

Är spisfläkt rätt monterad och fungerar som den ska?

Finns det ett droppskydd under diskmaskin och kyl/frys?

Fungerar både kallt och varmt vatten?

Spola ordentligt i diskhon, rinner vattnet bort som det ska?

Kontrollera att kranen inte går att vrida utanför diskbänken.

KÖK

KÖK

BADRUMHALLKLK
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VARDAGSRUM

KÖK

HALLKLK BADRUM

Provspola golvet, rinner vattnet mot golvbrunnen? 

Är golvbrunnen rengjord?

Är handfat och kran rätt monterade?

Spola ordentligt i handfat, dusch/badkar. 
Rinner vattnet bort som det ska?

Fungerar toaletten?

Sitter inredning och spegel rakt?

Testa ventilationens utsug genom att hålla en bit toalettpapper 
framför ventilen.

BADRUM, TOALETT OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN
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BADRUM

KÖK

HALLKLK

VARDAGSRUM

Är fönsterbänkar korrekt monterade?

Fungerar tilluftsventiler?

RUM OCH VARDAGSRUM
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Är alla fönster hela och fria från färg och brukstänk?

Är fönsterbleck hela och rengjorda?

Finns det repor eller andra skador på fönstren?

Går alla fönster och dörrar att öppna och stänga utan problem?

FÖNSTER OCH DÖRRAR



    

Om din hyresvärd inte åtgärdar dina 
inrapporterade fel kan du som medlem 
kontakta Hyresgästföreningen på telefon 

0771-443 443

Hyresgästföreningen region Stockholm
hyresgastforeningen.se
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