Flyttstädning
Städa noga innan städbesikningen! Godkänns inte städningen, och det finns tid, kan du få städa om.
Måste en städfirma tillkallas, måste du betala för städningen. Följ våra tips och checklistan på nästa
sida, så att du inte missar något.
I köket
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dra fram spisen genom att ta tag i
kanterna. Rengör sidor och bakstycke
samt vägg, skåpsidor och golv.
Rengör ovansida och spisplattor/häll.
Rengör köksfläkten (eller ventil) både
in- och utvändigt. Ta loss filtret och
gör rent.
Rengör ugnen invändigt samt plåtar
och grillgaller.
Frosta av kyl och frys. Gör också rent
och lufta dem.
Torka av köksskåpens in- och utsidor rena. Glöm inte dörrarnas överkanter.
OBS! Har du i diskbänksskåpet ett
tomrum vid avloppet ska du göra rent
där också!
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I badrummet
7.
8.
9.

Rengör toalettstolens in- och
utsida och krök.
Rengör också tvättställets undersidor.
Rensa golvbrunnen. Lossa eventuell
front när du städar under badkaret.
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I rummen

10. Putsa fönstren på alla sidor, även
mellan rutorna. Fönstersnickerier och
karm ska också torkas av.
11. Rengör elementen och även bakom
elementen.
12. Heltäckningsmattor som du själv lagt
in måste du ta bort. Ta också bort all
matt-tejp.
13. Målade ytor som golvlister ska vara
rena.
14. Torka ur garderobernas backar och
hyllor. Torka också av skåpluckorna
och glöm inte överkanten.
15. Rengör alla dörrar och dörrkarmar
Kom ihåg överkanterna på dörrarna!
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Checklista för flyttstädning
Köket

Badrum och toalett

Rum

Tak

Tak

Tak

Belysning

Belysning

Ventil

Ventil

Ventil

Dörrkarmar

Dörrkarmar

Dörrkarmar

Dörrar

Dörrar

Dörrar

Väggar

Väggar

Väggar

Fönsterglas

Fönsterglas

Fönsterglas

Fönsterkarmar

Fönsterkarmar

Fönsterkarmar

Fönsterbänk

Fönsterbänk

Fönsterbänk

Element

Element

Element

Eluttag

Eluttag

Eluttag

Garderober (i, utanpå)

Kryddhylla

Badrumsskåp

Golvlister

Köksskåp/lådor (i, utanpå)

Spegel

Golv

Spisfläkt

Badkar (i, under, bakom)

Trösklar

Spis invändigt

Tvättställ (i, under)

Spis utvändigt

Golvbrunn

Bakom spisen

Golv

Lägenhetsdörr

Kyl, sval och frys

Ev. torkskåp (i, utanpå)

Balkong

Bänkskivor

Ev. tvättbänk

Uteplats

Diskbänk

Ev. tvättmaskin

Förråd

I diskbänksskåpet, i hål-

Ev. torktumlare

Garage

rummet vid avloppet.
Golvlister
Golv

Övriga utrymmen

På tunabyggen.se under Hyresgästinfo finns
vår film ”Så flyttstädar du”, på olika språk.

OBS! Ta med dig allt när du flyttar, också sådant som
du förvarat i förråd, garage, på balkongen eller
på uteplatsen!

www.tunabyggen.se

