
 
 

 

Checklista Flyttstäding 
KÖK 
Spis och ugn: 

Rengör spisens ovansida. 

Rengör kokplattorna. Glöm inte kanterna. 

Dra ut spisen och rengör båda sidorna samt golvet och väggen. 

Rengör ugn och värmeskåp. 

Rengör plåtar och galler. 

 

Fläkt 

Rengör spisfläkten. 

Diska filtret. 

 

Kyl och frys 

Frosta av både kyl och frys. 

Torka rent både in- och utvändigt. 

Låt dörrarna stå öppna. 

Dra ut kyl/frys och dammsug bakom/under. 

 

Diskbänk, skåp, väggar och golv 

Torka av alla skåp både in- och utvändigt. 

Rengör kakel och kryddhylla. 

Tvätta diskbänk, vask och skärbräda. 

Rengör golv, väggar och tak. 

 

DUSCHRUM/TOALETT 
WC-stol och tvättställ 

Rengör in- och utsida av WC-stolen. 

Rengör ovan- och undersidan av tvättstället. 

Torka av rören. 

Rengör badrumsskåp in- och utvändigt. 

Rensa golvbrunn/vattenlås till badkar/tvättställ. 

 

Duschplats 

Rengör väggarna. 

Rengör duschblandare och slang. 

Rensa golvbrunnen. 

Rensa vattenlås till tvättställ. 

 



 

 

ALLRUM/SOVRUM 
Torka av golvlisterna. 

Våttorka samtliga golv. 

 

ÖVRIGT - hela lägenheten 
Putsa fönstren - samtliga fönsterglas inne, mellan och ute. 

Rengör persienner. 

Rengör snickerier, dörrar, garderobslister mm. 

Rengör alla element, även bakom. 

Torka ur alla skåp. 

Torka av alla el-uttag, strömbrytare och eventuell porttelefon. 

Rengör väggar och tak från damm. 

Rengör fasta armaturer. 

 

KONTROLLERA OCKSÅ ATT 
All utrustning som hör till lägenheten finns på plats (lägenhetspärm, antennsladdar, cylinder för 

bokning av tvättid etc). 

Förråd och garage är tömda och städade 

Tänk på att städa lägenheten ordentligt. Om hyresgästen efter dig inte är nöjd med din städning kan 

du få bekosta en ny städning. 

 

Att tänka på inför besiktningen 

Lägenheten ska vara tömd på möbler, så att man kan överblicka lägenhetens skick. 

Har du gjort många hål i väggarna (fler än 5 st, t ex mollyplugg), så måste du åtgärda detta. Spackla 

och förbättringsmåla.  

 

Eventuella skador i lägenheten (t ex fettfläckar på väggar, hål i dörrar, klösmärken efter katt eller hål 

efter mollyplugg) kommer att debiteras dig om du inte har åtgärdat detta vid flytt. 


