Flyttstädning
Alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas, inklusive balkong, förråd och
eventuellt garage.
Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Lämna den i det skick du själv skulle vilja ha
den. Skulle slutstädningen vara bristfälligt utförd kommer du få bekosta ny städning.
Här följer några tips för flyttstädningen.
Den praktiska checklistan kan också vara till god hjälp.
Lycka till!

I alla rum











Rengör alla element, även bakom
Torka ur alla skåp och garderober
Putsa alla fönster, in- & utvändigt samt mellan glasen
Rengör persiennerna
Rengör alla fönsterkarmar, fönsterbänkar och golvlister
Rengör alla dörrar och dörrkarmar
Rengör strömbrytare och kontakter
Rengör tak och ventiler
Dammsug och våt torka alla golv
Stäng och lås samtliga fönster och ytterdörrar

Badrum











Rensa golvbrunnen
Rengör badkar, handfat, toalett och badrumsskåp
Rengör toalettstolens utsidor och krök samt under
Finns badkar. Lyft av badkarsfronten och rengör bakom den
Rengör ovan- och undersidan av tvättstället
Putsa badrumsspegeln
Rengör belysning
Rengör tak och ventiler från damm och kalk
Torka golv och väggar och ta bort ev kalkavlagringar
Rengör ev tvättmaskin och torktumlaren + filter
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Kök













Rengör kokplattorna, hällens yta och kanter
Dra ut spisen och rengör spisens sidor, golvet och väggen
Rengör ugnen, plåtarna och grillgallret
Rengör spisfläkt, kåpa och filter
Rengör skärbrädans över- och undersidor
Rengör lampor, ta bort lösa kupor och diska dem
Torka av alla köksskåp och kökslådor in- och utvändigt
Rengör kakel och kryddhylla
Rengör diskbänk och arbetsbänkar
Rengör silen i diskhon
Rengör tak och ventiler från smuts och damm
Stäng av, frosta av och rengör kyl och frys. Lämna dörrarna öppna

Kontrollera också att

 Alla eventuella småfel är lagade
 All utrustning som hör till lägenheten finns på plats (ev gardinbeslag,
badrumsskåp, hatthylla, elementluftningsnyckel, ev bruksanvisningar till vitvaror
etc)

Tänk på att städa lägenheten ordentligt. Vid besiktningen kommer städningen
inspekteras. Finns det brister kommer du att få bekosta ny städning.
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