
Checklista för flyttstädning

Torka av väggar 

Torka av tak och takarmaturer 

Dammsug och våttorka golv

Torka av golvlister och trösklar 

Torka av dörrar och dörrfoder 

Torka av eluttag och strömbrytare 

Tvätta fönster in- och utvändigt samt 
mellan fönsterglasen. Torka av fönsterbågar, 
persienner och blombrädan torkas av

Rengör element, dammsug bakom och torka av

Rengör spisfläkt, diska filter och hållare 

Rengör spis och ugn i, ovanpå och på 
sidorna, liksom golvet under och bakom 
spisen. Diska ugnsgaller och plåtar 

Frosta av kyl och frys, rengör i (glöm ej 
gummilisterna), ovanpå och på sidorna,
liksom golvet under och bakom. Diska hyllor 
och lådor 

Torka skåp, lådor och luckor in - och utvändigt 

Rengör bänkar och skärbrädor 

Rengör kakel 

Rengör och kalka av blandare 

Rengör kryddhyllan och utrymmet bakom 

Rengör bänkbelysningen 

Rengör ventiler 

Badrum
Torka av väggar 

Torka av tak och takarmaturer 

Dammsug och våttorka golv

Torka av golvlister och trösklar 

Torka av dörrar och dörrfoder 

Torka av eluttag och strömbrytare 

Tvätta fönster in- och utvändigt samt 
mellan fönsterglasen. Torka av fönsterbågar, 
persienner och blombrädan 

Rengör element, dammsug bakom och torka av

Torka skåp in - och utvändigt 

Rengör kakel 

Kalka av blandare och duschhandtag och rengör

Torka av vattenledningar och rör

Rengör tvättställ ovan, under samt bakom

Rengör speglar 

Rengör badkar/duschkabin ovan, under samt bakom

Rengör golvbrunnar 

Gör ren toaletten i, under samt bakom

Rengör ventiler

Övriga bostadsrum
Torka av väggar 

Torka av tak och takarmaturer 

Dammsug och våttorka golv

Torka av golvlister och trösklar 

Torka av dörrar och dörrfoder 

Torka av eluttag och strömbrytare 

Tvätta fönster in- och utvändigt samt 
mellan fönsterglasen. Torka av fönsterbågar, 
persienner och blombrädan 

Rengör element, dammsug bakom och torka av

Torka skåp och garderober in-och utvändigt

Rengör ventiler 

Kök

Tänk på att vara noggrann när du städar 
så du slipper bli debiterad för städkostnad.  
Använd gärna den här checklistan när du 
flyttstädar. 

Förråd, garage, balkong, uteplats
Sopa förråd, garage, balkong och uteplats

Torka av lägenhetsdörr in och utvändigt, 
ev klistermärken tas bort 


