
Checklista vid flyttstädning   

Det är viktigt att du lämnar lägenheten i gott skick. Den ska vara 

ren och fräsch så att nästkommande hyresgäst kan flytta in 

direkt. Städa noggrant så slipper du betala för en städkostnad. 

 

Samtliga rum 

  Putsa fönstren på in- och utsida samt mellan rutorna. 

  Torka av fönsterkarmar, fönsterbrädor och 

      persienner. 

  Rengör alla dörrar, dörrkarmar, trösklar och golvlister. 

  Rengör strömbrytare och kontakter. 

  Dammsug bakom elementen och torka av dem. 

  Torka ur alla garderober. 

  Torka av taket, rengör alla lampor samt alla ventiler. 

  Dammsug och torka golven. 

  Ta bort tavelkrokar, skruvar och spikar från väggar. 

  



Kök 

  Frosta av och rengör kyl och frys. 

  Dra ut spisen och rengör den in- och utvändigt. 

  Rengör ugnen, plåtarna och gallret ordentligt. 

  Rengör och torka av köksfläkten samt diska filtret. 

  Rengör diskbänk, blandare och bänkskivor. 

  Köksskåp och lådor torkas in- och utvändigt. 

  Rengör skärbrädan på båda sidorna. 

  Rengör kaklet. 

  Rengör eventuell diskmaskin in- och utvändigt. 

  Rengör vattenlåset. 

  Glöm inte att lämna kyl och frys öppna om du stängt 

     av dem samt eventuell diskmaskin. Detta då det bildas 

     dålig lukt i vitvarorna om de är stängda. 

 

 

 

  



Badrum och toalett 

  Rengör badkar/dusch. 

  Rengör under badkaret/duschkabinen. 

  Rensa golvbrunnen 

  Rengör handfatet både i och under. 

  Rengör kranar och duschblandare. 

  Rengör toaletten både inuti och utanpå. 

  Rengör alla rör. 

  Rengör och torka av väggarna. 

  Putsa speglar och rengör badrumsskåp. 

  Rensa avlopp/vattenlås 

  Rengör eventuell tvättmaskin, torktumlare och 

     torkskåp in- och utvändigt. 

  



Övrigt 

  Städa ditt förråd, eventuellt balkong samt garage. 

     Det ska tömmas och sopas. 

  Se till att alla fönster och balkongdörren är stängda. 

  Ta bort ditt namn på lägenhetsdörren samt på din 

     postbox/postlåda. 

  Lås ytterdörren. 

  Lämna in alla nycklar tillhörande lägenheten. 


