
Garderober 
Torka in- och utvändigt, backar och 
hyllplan

Fönsterkarmar  

Fönsterglas  
Putsa fönster på alla sidor. Om fönsterna 
är delbara ska även insidan putsas rent 

Fönsterbänkar  

Dörrar 
Glöm inte att rengöra dörrens överkant 
samt sidor 

Dörrkarmar  

Eluttag 

Strömbrytare  

Golvlister 

Trösklar 

Golv 

Väggar 
Mindre streck går oftast att tvätta bort 
om det är målade väggar. Större skador 
behöver spacklas och målas över 

Element  
Om möjligt, rengör även bakom 

Takbelysning 











Spisfläkt
Spisfläkten ska rengöras in- och 
utvändigt. Ta loss fläktfilter och rengör 

Ventilationsdon  

Spis invändigt 
Rengör även ugnsplåtar och grillgaller. 
Glöm ej dela på glaset till ugnsluckan för 
att rengöra emellan 

Spis utvändigt 
Dra ut spisen och rengör bakstycke, 
vägg, spissidor och vägg  

Kyl och frys  
Ska frostas, rengöras och luftas. Rengör 
även under och bakom om det går. Låt 
kyl och frys vara på till nästa hyresgäst 
för att minska risken för vattenskador 

Diskmaskin 

Köksskåp och lådor 
Rengör över samt in- och utvändigt 

Bänkskivor och kakel

Diskbänk och diskho  

Badrumsskåp samt spegel  

Duschväggar eller badkar
Rengör även gummilisten  

Golvbrunn  
Golvbrunnen ska rensas och rengöras. 
Lyft ur vattenlåset och skölj ur 

Toalettstol  
Glöm inte kröken samt bakom 

Tvättställ 

Handdukstork 

Tvättmaskin 
Rengör filter, dosersfacket och 
gummilisten noga. Torka invändigt och 
utvändigt  

Ventilationsdon  

 
 

 

 

 

Checklista Flyttstädning 
En flyttstädning innebär att lägenheten ska städas mycket noggrant. För att göra flyttstädningen enklare för 

dig har vi gjort en checklista över vad som ska rengöras. Använd dig av checklistan och säkerställ att 
flyttstädningen håller den nivån så att en ny hyresgäst kan flytta in direkt och trivas. 

 

 

Tänk även på att… 
 

Övriga utrymmen så som förråd, balkong och garage ska tömmas och 

städas. Om du har uteplats ska den städas och eventuellt återställas. 

 

Om städningen ej godkänns vid slutbesiktning måste bristerna 

omgående åtgärdas av utflyttande hyresgäst annars kommer ni 

debiteras för de städmoment som ej utförts. 

 

Se till att ni har alla nycklar vid avflyttningsbesiktningen. Om inte alla 

nycklar återlämnas kommer vi att beställa cylinderbyte som 

utflyttande hyresgäst kommer att debiteras för. 

     ALLA RUM                              KÖK                                BADRUM 

 


