
 

STÄDTIPS INFÖR FLYTTEN 
Det är viktigt med flyttstädning. Det är inte trevligt för den hyresgäst som skall flytta in 
efter Dig om Du inte har städat ordentligt. 
Därför har vi skrivit ner vad man måste tänka på när man flyttstädar. Du kan använda 
checklistan så att du bockar av vartefter Du städar eller så läser du bara igenom den och 
sedan städar och därefter kollar Du av mot checklistan så att Du inte glömt något. 
Tänk på att om Du städar dåligt måste Du betala för att någon annan skall rätta till det. 

Kök 

□ Tak 
□ Armatur 
□ Väggar 
□ Ventil, tag ner och rengör 
□ Köksfläkt (om sådan finns) skall rengöras både utvändigt och invändigt, eventuella 

löstagbara galler och filter tas ner och rengörs 
□ Snickerier såsom skåpstommar, luckor (glöm en överkanten), invändigt i skåp och 

lådor samt beslag 
□ Kyl/frys. Frosta av och tvätta utvändigt och invändigt, glöm ej att dra ut kyl/frys och 

rengör bakom och på sidorna 
□ Spis. Rengör utvändigt, plattor och emaljdelar, om knapparna är löstagbara tag bort 

och rengör bakom dem. Rengör invändigt, även gallret och plåtarna. Glöm ej att dra ut 
och rengöra bakom och på sidorna. 

□ Kryddhylla (om sådan finns), tag bort behållarna och diska dem, glöm ej att rengöra 
bakom 

□ Diskbänk och blandare skall putsas, avställningsytor rengöras. Glöm ej att rengöra 
väggar, botten, sidor samt rören i diskbänksskåpet. 

□ Skärbrädan 
□ Fönster. Rengör glasrutorna och målade ytor, även mellan. Glöm ej översidan samt 

fönsterkarmens botten och fönsterblecket samt beslagen. Persienner skall rengöras om 
sådana finns. 

□ Fönsterbänkar 
□ Fönsterbröstningen, dvs den målade ytan under fönster och ner bakom elementet. 
□ Element, glöm ej mellan och bakom samt rören 
□ Lyskontakter och eluttag 
□ Dörrar, glöm ej kanterna, överkanten och beslagen 
□ Dörrfoder och karmar. Avlägsna damm och ludd i ventilationsgallret som finns i 

ovankant av dörrfodret 
□ Golv, golvlister samt trösklar 



 

Badrum 

□ Tak 
□ Armatur, nedtages och rengöres 
□ Väggar 
□ Ventil, nedtages och rengöres 
□ Torkställning 
□ Snickerier såsom skåpstycken, luckor (glöm ej överkanten), invändigt i skåp samt 

beslagen. 
□ Badrumsskåp (både utsida och insida) 
□ Spegel 
□ Handfat. Glöm ej att rengöra bakom och undersidan 
□ Toastolen, både inuti, utanpå och bakom samt ring och lock 
□ Alla rör 
□ Badkar. Rengör insida, sidor under och bakom. Lossa sidorna och rengör dem. 

Blandaren putsas. 
□ Golvbrunnen, rensas och tvättas 
□ Fönster. Rengör glasrutorna och målade ytor, även mellan. Glöm ej översidan samt 

fönsterkarmens botten och fönsterblecket samt beslagen. Persienner ska rengöras om 
sådana finns. 

□ Element, glöm ej mellan och bakom samt rören. 
□ Lyskontakter 
□ Dörrar, glöm ej kanterna, överkanten och beslagen 
□ Dörrfoder och karmar. Avlägsna damm och ludd i ventilationsgallret som finns i 

ovankant av dörrfodret. 
□ Golv samt trösklar 

Hall 

□ Målade ytor 
□ Proppskåp 
□ Hatthylla 
□ Entrédörren, båda sidor skall rengöras, även foder och karmar 
□ Lyskontakter och eluttag 
□ Dörrar, glöm ej kanterna, överkanten och beslagen 
□ Dörrfoder och karmar. Avlägsna damm och ludd i ventilationsgallret som finns i 

ovankant av dörrfodret. 
□ Garderober utvändigt, dörr (glöm ej ovankanten), invändigt och eventuella hyllor 
□ Golv, golvlister samt trösklar 



 

Sovrum 

□ Tak 
□ Väggar. Ta bort eventuella spikar och skruvar. Om tapeten är torkbar skall den torkas 

av med fuktig trasa annars endast dammas av, eventuella fläckar tas bort då det sätt 
som passar bäst. 

□ Ventil, tas ner och rengörs 
□ Fönster. Rengör glasrutorna och målade ytor, även mellan. Glöm ej översidan samt 

fönsterkarmens botten och fönsterblecket samt beslagen. Persienner skall rengöras om 
sådana finns. 

□ Fönsterbänkar 
□ Fönsterbröstning, dvs den målade ytan under fönstret och ner bakom elementet. 
□ Element, glöm ej kanterna, överkanten och beslagen. 
□ Dörrfoder och karmar. Avlägsna damm och ludd i ventilationsgallret som finns i 

ovankant av dörrfodret. 
□ Garderober, utvändigt, dörr (glöm ej ovankanten), invändigt och eventuella hyllor. 
□ Golv, golvlister samt trösklar 

Vardagsrum 

□ Tak 
□ Väggar. Ta bort eventuella spikar och skruvar. Om tapeten är torkbar skall den torkas 

av med fuktig trasa annars endast dammas av, eventuella fläckar tas bort då det sätt 
som passar bäst. 

□ Ventil, tas ner och rengörs 
□ Fönster. Rengör glasrutorna och målade ytor, även mellan. Glöm ej översidan samt 

fönsterkarmens botten och fönsterblecket samt beslagen. Persienner skall rengöras om 
sådana finns. 

□ Fönsterbänkar 
□ Fönsterbröstning, dvs den målade ytan under fönstret och ner bakom elementet. 
□ Element, glöm ej kanterna, överkanten och beslagen. 
□ Dörrfoder och karmar. Avlägsna damm och ludd i ventilationsgallret som finns i 

ovankant av dörrfodret. 
□ Garderober, utvändigt, dörr (glöm ej ovankanten), invändigt och eventuella hylor. 
□ Golv, golvlister samt trösklar 

 

 



 

Balkong 

□ Väggar, eventuella spikar och skruvar skall tas bort. 
□ Balkongräcke 
□ Golv 

Källarförråd 

□ Plocka ut källarförråden 
□ Sopa eller dammsug 
□ Torka av väggar 
□ Tvätta eventuella hyllor 

Det skall finnas fungerande glödlampor i alla fasta belysningar. Om det finns kolfilterfläkt 
skall filtret vara i bra skick. 

 

Hoppas att checklistan varit till hjälp 

Med vänlig hälsning 

Fogelvik Fastigheter AB 

 

 

 

    


