Checklista för
flyttstädning

Badrum
o Väggar dammtorkas/avtorkas
o Golv dammsugs och våttorkas
o Dörrar och handtag torkas av

När du flyttar är det många saker du
behöver tänka på – till exempel att någon
annan kommer att flytta in efter dig. Därför
är det viktigt att du lämnar din lägenhet i
snyggt skick. Städa noggrant så slipper du bli
debiterad för städkostnaden, och ta gärna
hjälp av denna checklista!

o Eluttag och strömbrytare torkas av
o Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan
fönsterglasen. Fönsterbågar, snickerier och
persienner torkas av.
o Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av
o Element rengörs, dammsugs bakom och torkas av
o Tak dammtorkas/avtorkas, lampor torkas av

Kök

o Blandare och duschhandtag kalkas av och rengörs
o Tvättställ rengörs ovan, under samt bakom

o Väggar dammtorkas/avtorkas

o Vattenledningar och rör torkas av

o Golv dammsugs och våttorkas

o Skåp torkas in- och utvändigt

o Dörrar och handtag torkas av

o Speglar rengöres

o Eluttag och strömbrytare torkas av

o Badkar/duschkabin rengörs ovan, under
samt bakom

o Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan
fönsterglasen. Fönsterbågar, snickerier och
persienner torkas av.
o Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av
o Element rengörs, dammsugs bakom och torkas av
o Tak dammtorkas/avtorkas, takarmatur torkas av
o Blandare kalkas av och rengörs
o Spis och ugn rengörs i, ovanpå och på sidorna,
liksom golvet under och bakom spisen. Ugnsgaller och plåtar diskas

o Golvbrunnar rengörs, även locket
o Toalett kalkas av samt rengörs i, under
samt bakom

Övriga bostadsrum
o Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan
fönsterglasen. Fönsterbågar, snickerier och
persienner torkas av.
o Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av

o Värmeskåp torkas in- och utvändigt

o Element dammsugs bakom och torkas av

o Kryddhylla torkas av

o Tak dammtorkas/avtorkas, lampor torkas av

o Kyl, frys och sval avfrostas, rengörs i, ovanpå
och på sidorna, liksom golvet under och bakom.
Galler och fack diskas. Överskåp torkas in- och
utvändigt.

o Väggar dammtorkas/avtorkas

o Skåp, lådor och luckor torkas in- och utvändigt.
Glöm inte undersidan av överskåpen.

o Eluttag och strömbrytare torkas av

o Bänkbelysning torkas av.

o Golv dammsugs och våttorkas
o Dörrar och handtag torkas av

o Skåp och garderober torkas in- och utvändigt

o Spisfläkt och fläktkåpa rengörs, filter diskas

Dörr, förråd, garage, balkong

o Bänkar och skärbrädor rengörs

o Lägenhetsdörren torkas in- och utvändigt, ev
klistermärken tas bort, tröskeln torkas

o Kakel rengörs
o Diskmaskin rengörs

o Förråd och ev balkong och garage sopas
Städa ur, ta bort alla saker ur förrådet och dammsug
och torka golvet.

Nätadapter internet

Nätadapter Sappa-tv

Antennplugg

Nätverkskabel

Utrustning för tv och internet som hör till lägenheten:
När ni flyttar är det viktigt att lämna kvar den utrustning som hör till lägenheten för internet och tv.
Om det saknas kommer vi att debitera er för det som vi måste köpa in för att tv/internet ska fungera för
nästa hyresgäst.
Detta hör till lägenhetens tv och internetmodul:
•
•
•

2 st nätadapter (en till internetmodulen och en till Sappa-tv modulen)
1 st nätverkssladd
1 st plugg för antennkabel
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