
CHECKLISTA – FLYTTSTÄDNING 

Rum/Kök 

 Tak 

 Väggar 

 Fönsterkarmar 

 Fönsterglas, in- och utsida 

 Element, även bakom 

 Ventiler 

 Belysning 

 Eluttag och strömbrytare 

 Spisfläkt, kåpa och filter 

 Spis in- och utvändigt, även bakom 

 Plåtar och galler till spis/ugn 

 Köksskåp och lådor, in- och utvändigt 

 Kakel 

 Kyl/frys, frosta av, torka rent 

 Dörrkarmar 

 Bänkskivor och skärbräda 

 Diskbänk och vask 

 Garderober och städskåp, in- och utvändigt 

 Dörrar  

 Golvlister 

 Trösklar 

 Golv, dammsug och våttorka 

 

 

 

 

 

Toalett 

 Tak 

 Ventil 

 Väggar 

 Belysning 

 Badrumsskåp, in- och utvändigt 

 Spegel 

 Element och handdukstork 

 Golvbrunn 

 Toalettstol, in- och utvändigt 

 Tvättställ (glöm inte undersidan) 

 Rör  

 Dörrkarmar 

 Golv, dammsug och våttorka 

Övrigt 

 Vindsförråd skall tömmas och sopas. 

Förrådsnyckel lämnas åter. 

 Hyr du möblerat, alla stolar inkl. bord skall 

skuras och sängen dammsugas. 

 Tvättcylinder med nycklar lämnas åter. 

 Lägenhetsnycklar lämnas åter. 

Tänk på! 

 Släng inte grovsopor i det gemensamma 

soprummet.  

 Sopsortera det du kan, resten fraktar du till 

återvinningscentralen. 

 Var noggrann! Efterkommande hyresgäst finner 

sig inte i andras smuts. Om lägenheten ej 

genomgår besiktningen får du själv stå 

kostnaden för ett städbolag.  

 Besiktningen görs bara en gång! 

 Eventuell ombesiktning kostar 500:-/besiktning. 

  



Så här städar du spisen! 

1. En vanlig disksvamp med varmt vatten och 

lite diskmedel. Skrubba plattor, plåtar och alla 

sidor på spisen samt insidan på ugnen. 

2. Torka av med disktrasa. 

3. Runt spisplattorna använder man 

Svinto/stålull. Använd tillräckligt med vatten, 

så inte hällen repas. Får man inte bort det 

fastbrända med Svinto, använd ett rakblad, 

var försiktig. 

4. Plåtarna lägger du i blöt. Varmvatten och 

diskmedel. Sedan tar du ett rakblad och skär 

försiktigt bort det fastbrända. 

5. Ugnsglaset får du rent med rakblad, 

rengöringsmedel och lite fönsterputs. 

6. Spisknapparna kan man ta bort, genom att 

försiktigt ta en matkniv och bända rakt ut. Då 

är det lätt att få bort smutsen. 

Innan städning påbörjas, se till att 

rengöringsmedel finns! Här är förslag på 

vad du kan använda: 

 

 Ajax rengöring – Golv, toalettstol, övrigt 

 Ajax fönsterputs – Speglar, fönster, ugnslucka, 

spisfläktsglas, tejpmärken på dörrar/skåp 

 Diskmedel – Spis, plåtar 

 Svinto / stålull – Runt spisplattor, tar bort 

beläggning i köksvasken 

 Rakblad – Plåtar, runt spisplattor 

 Disksvampar 

 Diskborste 

 Disktrasor 

 Hushållspapper 

 Torra trasor 

 Mopp + Hink 

 Dammsugare 

 Soppåsar 

 Gummihandskar 

 

 

Inget är som reklamen…spraya och skölj av...nej, 

man måste faktiskt skrubba! 

 

 

 

 

 

 

 

Så här städar du kylskåp och frys! 

1. En vanlig disksvamp med varmt vatten och 

lite diskmedel. 

2. Torka av med disktrasa. 

3. Glöm inte alla fack och handtagen utanpå. 

Så här städar du badrummet! 

1. Skrubba kaklet med en svamp och 

rengöringsmedel. I duschen får man skrubba 

extra noga. 

2. Handfatets undersida skall skrubbas rent 

3. I duschen tar du bort gallret till golvbrunnen, 

där samlas hår och smuts. Spola och gör rent. 

 

 

Räkna med att städningen tar ca 

5 timmar för en 1:a på 30 kvm. 

Planera flytten i tid! 

 

 

 

 

 

 


