Checklista vid flyttstädning

CHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING
Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och med oss som hyresvärd. Nu är det dags för oss att
säga adjö, men innan det är det en hel del att tänka på, bland annat det skick du lämnar bostaden
i. Vi hoppas att du lämnar som du själv vill finna den. En flyttstädning tar ofta längre tid än du
tror, för att hjälpa dig så att du inte missar något har vi tagit fram denna checklista.
Om lägenheten inte är ordentligt flyttstädad kan du bli debiterad kostnaden för en städfirma efter
att du flyttat.
ALLA UTRYMMEN
Väggar

Avtorkade och rena

Tak

Damma av

Golv

Dammsug, våttorka och glöm inte
golvlister och trösklar

Fönster

Rengör in- och utvändigt samt mellan glasen

Fönsterkarmar

Rengör med mjuk trasa eller svamp

Fönsterbrädor

Torka av

Element

Dammsug och torka av

Ventil

Rengör

Belysning

Ta ned eventuella lampkupor och diska
eller torka av dem ut- och invändigt

Eluttag och lysknappar

Torka av med lätt fuktad trasa

Garderober, skåp och luckor

Rengör in- och utvändigt

Dörrar

Torka av

Dörrkarmar

Torka av
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BADRUM
Kakel

Gör rent från tvål och kakelavlagringar.

Toalett

Rengör noga in- och utsida, även kröken.
Rengör från kalkavlagringar.

Dusch

Rengör från kalkavlagringar. Rengör
blandaren noga. Golvbrunnen skall
rensas från smuts.

Handfat

Rengör ut- och invändigt. Även silen och
vattenlås.

Badrumsskåp och speglar

Torka ur skåp och putsa spegeln

Lampa

Ta ned lösa kupor och diska dem

Tvättmaskin/torktumlare

Gör in- och utvändigt. Glöm inte filtret och
tvättmedelsbehållaren.

Spis

Rengör filter och galler i fläkten. Rengör
spishällen, glöm inte runt om.

Micro

Rengör in- och utvändigt

Köksskåp och lådor

Rengör in- och utvändigt

Kyl och frys

Rengör invändigt och bakom. Frosta av och skydda
golvet från fukt och vatten. Stäng av vid avflytten.

KÖK

Torka av

Bänkskiva
Diskho

Diska ur och torka av

Diskmaskin

Rengör in- och utvändigt. Tänk även på att
rengöra silen

ÖVRIGA UTRYMMEN
Förråd

Töm ditt förråd på alla tillhörigheter, sopa
golvet samt lämna förrådet öppet

Balkong

Rengör golv och räcke.
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