
Använd listan för att checka av så att du inte glömmer något viktigt vid flytten. När du flyttar ut är 
det viktigt att du städar ordentligt. Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste städas, inklusive 
balkong, förråd och eventuellt garage. Om det är slarvigt städat kan du bli ersättningsskyldig.

Rengör köksskåpen in- och utvändigt 
samt skåpluckornas alla sidor, glöm 
inte undersidan av köksskåpen.

Rengör ugnen, plåtarna och grillgallret. 
Specialrengöringsmedel finns att köpa.

Dra ut spisen, rengör sidor och bakstycke 
samt vägg, skåpsidor och golv.

Rengör kokplattornas yta och kanter.

Rengör skärbrädans över- och undersida.

Rengör diskbänken och arbetsbänkar.

Rengör lamporna, ta bort lösa lampkupor 
och diska rent dem.

Rengör köksfläkt/ventil både in- och 
utvändigt samt rengör filtret.

Frosta av och rengör kylen och frysen. 
Stäng av kylen och frysen samt lämna 
dörrarna öppna.

Tavelkrokar, spikar och annat i väggarna 
ska tas bort.

Rengör väggkontakter och strömbrytare.

Dammsug och skura golvet. 
Obs! Var sparsam med vatten och 
rengöringsmedel. Det behövs oftast 
bara lite för att det ska bli rent.

Golvlister, dörrfoder och trösklar ska 
torkas av.

Kök
Gör rent ovanpå och bakom elementen.

Rengör alla målade ytor och fönsterkarmar.

Putsa fönster och fönsterkarmar, både in- 
och utsida. Fönsterbrädor ska torkas av.

Rengör dörrar, glöm inte överkanten.

Golvlister, dörrfoder och trösklar ska 
torkas av.

Rengör väggkontakter och strömbrytare.

Rengör damm från taket, takfläktar 
och lampor.

Dörrar och handtag ska rengöras, 
glöm inte överkanten på dörrarna.

Garderober och skåp ska rengöras 
invändigt och utvändigt.

Tavelkrokar, spikar och annat i väggarna 
ska tas bort.

Dammsug och skura golvet. 
Obs! Var sparsam med vatten och 
rengöringsmedel. Det behövs oftast 
bara lite för att det ska bli rent.

Sovrum & vardagsrum

Checklistan fortsätter på baksidan...

Checklista vid flyttstädning!



Klädkammare & hall

Golvbrunnen ska rensas.

Tvätta och rengör handfat, toalett och 
badrumsskåp. Glöm inte att rengöra 
toalettstolens utsidor och krök samt 
under handfatet.

Tvätta badkar, duschkabin eller duschvägg 
om du har. Rengör under badkaret.

Lampkupan ska rengöras.

Skura golv och väggar.

Badrum

Putsa fönster och fönsterkarmar, både in- 
och utsida. Fönsterbrädor ska torkas av.

Torka av golvlister, dörrfoder och trösklar.

Rengör element.

Rengör tak och lampor.

Rengör dörrar och handtag.

Garderober och skåp ska rengöras 
utvändigt och invändigt.

Tavelkrokar, spikar och annat i väggarna 
ska tas bort.

Dammsug och skura golvet. 
Obs! Var sparsam med vatten och 
rengöringsmedel. Det behövs oftast 
bara lite för att det ska bli rent.

Väggkontakter och strömbrytare ska 
rengöras.

Hyllor ska rengöras på båda sidorna.

Laga eventuella småfel så slipper du 
onödig debitering.

Kom ihåg att sopa ur ditt förråd och din 
balkong. Om du har hyrt ett garage ska 
det också städas.

Se till så att all utrustning som tillhör 
lägenheten finns i lägenheten vid 
besiktningen. T.ex. dörrar, hatthylla, 
gardinbeslag, badrumsskåp och 
tvättstugecylinder.

Digital-boxen + tillhörande fjärrkontroll, 
hdmi-kabel, skartkabel samt strömkabel 
tillhör lägenheten och ska finnas i 
lägenheten vid besiktningen. En ny 
Digital-box kostar 1695kr. 

Vid besiktningen ska samtliga nycklar, 
tvättstugecylindern och eventuella nycklar 
till garage eller motorvärmare lämnas in.

Övrigt

Vi hoppas att du har trivts i din 
lägenhet hos oss. Vi önskar dig 
lycka till i din nya bostad!
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