Checklista Flyttstädning
Generell flyttstädning av bostadens alla rum

❑ Rengöring av samtliga målade ytor
I varje bostadsrum finns målade eller på annat vis behandlade ytor: golvlister, dörrkarmar,
fönsterbågar, taklister, trösklar, snickerier och liknande. Dessa ska rengöras från damm och
fläckar på alla ytor. Detta inkluderar även målade ytor på golv och väggar som till exempel
väggytan bakom elementen.
❑ Fönster
Alla fönster i bostaden ska öppnas och alla glas i dem ska putsas på båda sidor.
Fönsterbågarna ska torkas av och göras rent från fläckar på alla kanter. Persiennerna ska
torkas fria från damm och smuts.
❑ Dörrar
Dörrar ska torkas av på alla sidor och göras rent från eventuella fläckar. Glöm inte handtagen
och ovansidan på dörren som ofta samlar väldigt mycket damm.
❑ Garderober och fast inredning
Garderober och annan fast inredning i bostaden ska göras rent noggrant på alla sidor med
hjälp av rengöringsmedel och en våt trasa. Om garderoben har hyllplan, trådbackar, stänger
eller liknande ska dessa också rengöras noga. Garderober och annan inredning som inte går
hela vägen upp till taket ska så klart även rengöras på ovansidan. Kom ihåg att torka av
garderobsdörrarna.
❑ Eluttag och ventilationsdon
Saker som tillhör bostadens installationer så som eluttag, telefonjack, strömbrytare,
ventilationsdon, reglage och liknande ska torkas rena från damm och fläckar. Bryt strömmen
till eluttagen innan du rengör dem. Om det inte är möjligt, tänk då på att inte använda en
fuktig trasa när du torkar av dem. Ventilationsdon och övriga ventiler ska torkas rena både på
in- och utsidan. Här samlas ofta mycket damm och smuts.
❑ Tak, väggar och golv
Taken och väggarna ska göras så rena som möjligt från damm och fläckar. Golvet ska
dammsugas, dammtorkas och göras rent från fläckar.

❑ Övrigt
Ta bort alla dekaler, klistermärken och liknande som har suttit i rummet. Se även till att
klisterrester och fläckar från dessa tas bort. Om det sitter kvar spikar eller tavelkrokar i
väggarna ska dessa tas bort.

Flyttstädning i köket

❑ Avfettning och avtorkning
Eftersom köket i en bostad utsätts för mycket smuts måste flyttstädning ske med stor
noggrannhet. Om köket har ett målat tak ska till exempel detta tvättas rent från smuts och
fett. Därutöver ska även avtorkningsbara väggar i köket tvättas rena. Tänk på i vilken ordning
du tvättar köket för att undvika att få smuts från den yta du städar på en yta som du redan
har städat. Här kan det till exempel vara en bra idé att börja med taket.
❑ Kyl, frys och sval
Kylskåp, sval (om det finns) och frys ska först tömmas på allt innehåll. Frysen ska frostas av
och alla skåpen ska luftas. Inredningen; hyllplan och lådor, ska tas ut och diskas om de är
löstagbara, annars ska de torkas av och göras rent med rengörings-medel. Insidan av skåpen
görs rent på samma sätt. Skåpen ska dessutom göras rent på alla utsidor, inklusive ovansidan.
Slutligen ska de dras ut så att utrymmet under och bakom skåpen kan göras rent från damm
och smuts. Lämna skåpsdörrarna på glänt när du lämnar lägenheten efter din flyttstädning.
Detta för hålla skåpen fräscha när de är avstängda.
❑ Spis och ugn
Spisen måste dras fram då den ska göras rent på alla sidor, även baksidan. Utrymmet bakom
och under spisen ska naturligtvis också städas. Spisens ovansida och särskilt kanterna på
spisplattorna kan kräva mycket jobb på grund av fett och brända matrester. Du bör rengöra
din ugn på insidan och alla tillbehör som plåtar, ugnsgaller och liknande ska diskas. Om
ugnsluckan är försedd med dubbla glas ska dessa monteras isär för att putsas rena även på
insidan. Slutligen ska eventuellt värmeskåp eller skåp och lådor för plåt- och gallerförvaring
göras rent på in- och utsidan.
❑
Fläkt
Spisfläkten och fläktskåp ska göras rent på alla sidor. Fläktens filter ska avfettas och diskas.
Om fläkten är en kolfilterfläkt ska filtret bytas. Om det inte finns en köksfläkt ska ventilen
göras rent noggrant på in- och utsidan.
❑
Fast inredning
Köksskåp, skärbrädor, lådor, kryddhylla och liknande ska torkas rena både på in- och utsidan.
Alla eventuella fläckar ska tas bort. Om köksskåpen inte når ända upp till taket ska de göras
rent även på ovansidan. Även skåpsdörrar, handtag och gångjärn ska torkas rena.

❑
Diskbänk och diskmaskin
Diskbänk, diskho och kranar ska tvättas rent från fett, matrester och smuts. Vid behov ska de
även kalkas av. Diskmaskin, om det finns, ska göras rent på in- och utsidan. Glöm inte
kanterna på luckan som ofta blir väldigt smutsiga. Även diskmaskinen kan behöva kalkas av.

Flyttstädning badrum och wc

❑
Dusch och badkar
Dusch och badkar ska rengöras noga på alla sidor. Utrymmet under och på sidorna av badkar
eller duschkabin ska också städas. Blandare, duschhandtag och slang rengörs och kalkas av vid
behov. Golvbrunnen ska rensas och göras ren.
❑
Speglar och fast inredning
Speglar ska putsas. Fast inredning som handdukstorkar, skåp, o dylikt ska göras rent på inoch utsidan. Glöm inte ovansidan och skåpsdörrarna.
❑
Handfat
Handfatet ska tvättas på alla sidor och kranen ska göras rent och kalkas av om det behövs.
Undersidan och krokarna i rören är områden som ofta är väldigt smutsiga och kan kräva
mycket jobb.
❑
Toalett
Toaletten ska skuras på insidan och göras rent på utsidan. På en toalett finns många
svåråtkomliga utrymmen som kan vara utmanande att tvätta. De allra flesta toalettsitsar kan
tas bort för att underlätta rengöringen. Därutöver får man vara petig och ägna mycket tid åt
utrymmet längst ner mot golvet och rörkröken bakom toaletten som ofta samlar mycket
smuts. Om det finns en bidé eller liknande i badrummet görs den rent på samma sätt som
handfat och toalett.
❑ Rör och ledningar
Alla synliga vattenledningar ska göras rent. Dessa städas inte så ofta i vanliga fall och består
av många små delar och krökar där det samlas smuts och kan därför vara ganska
tidskrävande.
❑ Tvättutrustning
Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp ska göras rent på insidan och utsidan. Alla löstagbara
delar tas ut och diskas. Filter i maskinerna ska rensas. Även här kan det bli aktuellt med
avkalkning om det behövs. Glöm inte under/bakom maskinerna.

❑ Golvbrunn och vattenledningar
Golvbrunnen ska rensas och alla vattenledningar och liknande ska rengöras som i badrum och
WC.

Flyttstädning övriga utrymmen
❑ Tomt
Om din bostad har en tomt ska denna lämnas i gott skick och får endast innehålla sådant som
normalt finns på en villatomt. Det innebär att eventuellt byggavfall och skrot måste avlägsnas
från tomten.
❑ Balkong och uteplats
Balkong eller uteplats ska precis som tomten lämnas i gott skick, det vill säga fria från skräp
och prylar. Golvet eller motsvarande bör sopas rent, väggarna rengörs från fläckar och
fönsterbleck torkas av. Om balkongen eller uteplatsen är inglasad ska även glasen putsas. Av
naturliga skäl går det inte att få en balkong eller uteplats lika ren som ett rum inne i bostaden,
men utrymmet ska ändå städas så väl som möjligt.
❑ Förråd och garage
Förråd, garage och övriga biutrymmen ska tömmas på allt innehåll. Därefter ska golvet sopas
och eventuella hyllor torkas rena från smuts, damm och skräp.

OBS! Om städningen ej är godkänd under besiktningen debiteras hyresgästen
kostnaden för städfirma.

