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Checklista vid flyttstädning 
När du flyttar från din bostad ska du lämna den i så gott skick som möjligt. Ett tips är att börja flyttstädningen i kök, badrum och 
andra rum som du kan stänga om när du är klar. Rengör alltid det som är högst upp först (fönster, dörrkarmar, badrumsskåp 
etc.) så att damm och annat skräp inte faller ner på det du redan rengjort. Avsluta med att dammsuga och våttorka golvet. 

Använd vår checklista för att inte riskera att missa något. Kontakta oss gärna om det är något du undrar över. 
Lycka till med din flyttstädning! 

Kök 
☐ tak och väggar (målade) - torka av

☐ spis/ugn invändigt (+ plåtar)

☐ spis/ugn utvändigt (+ sidor, golv och bakom)

☐ kokplattornas ytor och kanter

☐ skåp - våttorka lådor och hyllplan invändigt

☐ skåpsluckor och handtag

☐ kryddhylla

☐ kyl-/frysskåp - avfrosta

☐ kyl-/frysskåp - invändigt, utvändigt och bakom

☐ bänk- och takarmaturer - ta bort och diska lösa kupor

☐ skärbräda

☐ kompost- och sopkärl

☐ vattenlås

☐ fläkt - filter, kåpa samt ventil

☐ bänkskiva och diskbänk

☐ diskmaskin - utsida, insida och filter

Badrum och toalett 
☐ speglar - putsa

☐ badrumsskåp - våttorka

☐ tvätt- och torkmaskiner

☐ golvbrunn och vattenlås

☐ tvättställ

☐ WC-stol (+ krök, invändigt)

☐ badkar (+ vägg bakom)

☐ duschväggar

☐ dusch (blandare och duschslang)

☐ väggar och golv - våttorka

☐ rör - våttorka

Tänk på! 

Kyl och frys 
Avfrosta kyl- och frysskåp innan du 
påbörjar rengöringen. Dra fram skåpen så 
kommer du åt att torka på sidorna, golvet 
och väggen. 

Ta ur kontakten och låt isen smälta i egen 
takt, att hacka bort den kan skada skåpet. 
Använd en balja som samlar upp vattnet. 

Spis/ugn 
Dra ut spisen så långt du kan. Ta ut 
kontakten och rengör noga bakom spisen, 
på golv och väggar. 

Glöm inte fläkten och filtret! 

Tänk på! 

WC-stol 
Var noga med att rengöra kröken och 
spolkanten på stolens insida. 

Toalettringen ska tas bort, torkas av på 
ovan- och undersidan och sedan sättas 
fast igen. 

Kalkavlagringar 
Alla kranar och övriga ytor ska 
rengöras så att kalkavlagringar försvinner. 

Avlopp 
Vattenlås och golvbrunn ska 
rengöras ordentligt. 
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Samtliga rum 
☐ väggar (målade) - torka av

☐ fönster - putsa in- och utvändigt

☐ fönsterkarm och bänk

☐ golv, golvlister och trösklar

☐ dörrar, karmar och handtag

☐ spikar, krokar etc. efter tavlor - ta bort

☐ lampor som tillhör bostaden ska torkas av

☐ element - rengör även bakom

☐ ventiler - rengör

☐ eluttag och strömbrytare - torka av

☐ garderob - torka av in- och utvändigt

☐ fasta hyllor

Balkong, uteplats, förråd och övriga utrymmen 

☐ töm utrymmet

☐ sopa rent

☐ inglasad balkong: rengör glas och lister

Var noggrann när du flyttstädar! 

Att flyttstäda en bostad är ett omfattande arbete som 

oftast tar längre tid än du tror. Tänk på att planera din 

flytt så att du har gott om tid för städningen! 

Vad händer om städningen inte blir godkänd? 

Om flyttstädningen inte godkänns av oss riskerar du att 
få betala den kostnad som uppstår då vi måste anlita 
ett städföretag för att utföra flyttstädningen. 

Tänk på! 

Vanliga brister vid slutbesiktning 
- Skåp och kökslådor
- Ugn, ugnsglas och ugnsplåtar
- Fläktkåpa och filter
- Fack och hyllplan i kyl och frys
- Väggar vid och under badkar
- Toalettstol - krök och under sittring
- Kalkavlagringar på kranar och dusch
- Vid öppningsbara fönster: karm och föns- 
ter ej rengjorda mellan glasen

- Dåligt avtorkade golvmattor

Tänk på! 

Rätt städutrustning 
Använd inte slipande material som repar 
underlaget när du städar. 

Delbara fönster? 
Glöm inte utrymmet mellan glasen om du 
har fönster som går att dela. 

Dammsug och våttorka alla golv! 

Tänk på! 

Balkong eller uteplats 
Balkong och uteplats ingår vid en slut-
besiktning och ska lämnas i ett gott och 
välstädat skick, det vill säga fritt från 
skräp och andra föremål. 

Garageplats och förråd 
Om du har ett förråd och/eller en garage- 
plats ska utrymmet sopas ut och tömmas. 
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