
 
  

 

Checklista vid 
flyttstädning 
 
När du flyttar är det mycket du ska tänka på – exempelvis 
att någon annan ska flytta in efter dig. Därför är det 
viktigt att du lämnar din lägenhet i samma skick du själv 
skulle vilja ha den när du flyttar in. 
Så att städa noggrant är viktigt.  
TÄNK PÅ ATT om städningen inte är gjord eller att vi inte 
godkänner den – debiteras du för städkostnaden. 
 
Använd den här checklistan när du ska flyttstäda! 
 

Kök 
 Väggar dammtorkas/avtorkas 
 Golv dammsugs och våttorkas 
 Dörrar och handtag torkas av 
 Eluttag och strömbrytare torkas av 
 Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan 

fönsterglasen. Fönsterbågar, snickerier och persienner 
torkas av 

 Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av 
 Element rengörs, dammsugs bakom och torkas av 
 Taket dammtorkas/avtorkas, takarmaturer torkas av 
 Blandare kalkas av och rengörs 
 Spis och ugn rengörs i, ovanpå och på sidorna, liksom 

golvet under och bakom spisen. Ugnsgaller och plåtar 
diskas 

 Värmeskåp torkas in- och utvändigt 
 Kryddhyllor torkas av 
 Kyl, frys och sval avfrostas, rengörs i, ovanpå och på 

sidorna. Även golvytan bakom gallret nedtill. Galler och 
fack diskas. Överskåp torkas in- och utvändigt 

 Skåp, lådor och luckor torkas in- och utvändigt. Glöm inte 
undersidan av överskåpen 

 Bänkbelysning torkas av 
 Spisfläkt och fläktkåpa rengörs. Filter diskas 
 Bänkar och ev skärbrädor rengörs 
 Kakel rengörs 
 Diskmaskin rengörs 

 

Badrum 
 Väggar dammtorkas/avtorkas samt avkalkas 
 Golv dammsugs och våttorkas samt avkalkas 
 Dörrar och handtag torkas av 
 Eluttag och strömbrytare torkas av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan 

fönsterglasen. Fönsterbågar och snickerier torkas av 
 Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av 
 Element rengörs, dammsugs bakom och torkas av 
 Tak dammtorkas/avtorkas. Lampor torkas av 
 Blandare och duschhandtag kalkas och rengörs 
 Tvättställ rengörs ovan, under samt bakom 
 Vattenledningar och rör tolkas av 
 Skåp torkas in- och utvändigt 
 Speglar rengörs 
 Badkar/duschkabin rengörs ovan, under samt bakom 
 Golvbrunnar rengörs, även locket 
 Toalettstolen kalkas av samt rengörs i, under och bakom 
 

Övriga bostadsrum 
 Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan 

fönsterglasen. Fönsterbågar, snickerier och persienner 
torkas av 

 Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av 
 Element dammsugs bakom och torkas av 
 Tak dammtorkas/avtorkas. Lampor torkas av 
 Väggar dammtorkas/avtorkas 
 Golv dammsugs och våttorkas 
 Dörrar och handtag torkas av 
 Eluttag och strömbrytare torkas av 
 Skåp och garderober torkas in- och utvändigt 
 Ta bort tavelkrokar, skruvar och spikar från väggar 

(gäller samtliga rum) 
 

Dörr, förråd, garage, balkong 
 Lägenhetsdörren torkas in- och utvändigt. Eventuella 

klisterdekaler tas bort. Tröskeln torkas av 
 Förråd, ev balkong och garage sopas 


