
CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING                         

Oavsett om du städar själv eller anlitar en städfirma så skriv ut denna lista och följ den noga.  

Vi rekommenderar att anlita en städfirma som effektivt städar din bostad, om du så vill kan du 
kontakta  HOME AGAIN tel 072-58 22 322  få  en offert på kostnaden med ROT avdrag, Du 
erhåller 10% i rabatt på priset om du anger fastighetsägarens namn.  

KÖK 

□ fönsterkarm (+ mellan) 

□ fönsterglas (+ mellan) 

□ fönsterbänkar 

□ element (+ mellan, bakom) 

□ tak och väggar 

□ ventiler 

□ takarmarturer 

□ eluttag och strömbrytare 

□ spisfläkt (+ filter) 

□ spis invändigt (+ plåtar) 

□ spis utvändigt (+ bakom) 

□ skåp, lådor invändigt 

□ skåpluckor 

□ kryddhylla 

□ kyl-/frysskåp invändigt 

□ kyl-/frysskåp utvändigt 

 (+ bakom) 

□ stängt av kyl-/frysskåp och 

 lämnat dörren öppen 

□ bänkskivor och diskbänk 

□ skärbräda 

□ bänkarmartur 

□ kompostkärl 

□ vattenlås 

□ kakel 

□ dörrar och karmar 

□ golv och golvliste 



  

  

  

BADRUM och TOALETT 

□ fönsterkarm (+ mellan) 

□ fönsterglas (+ mellan) 

□  fönsterbänkar 

□  element (+ mellan, bakom) 

□  tak och väggar 

□  ventiler 

□  takarmarturer 

□  eluttag och strömbrytare 

□  tvätt- och torkmaskiner 

□ badrumsskåp inkl spegel 

□  tvättställ (+ under) 

□  WC-stol (+ krök, invändigt) 

□  badkar (+ vägg bakom) 

□  golvbrunn och vattenlås 

□  dusch 

□  kakel 

□  rör 

□  dörrar och karmar 

□  golv och golvlister 

SAMTLIGA ÖVRIGA RUM 

Hall  /  Rum  

□  fönsterkarm (+ mellan) 

□ fönsterglas (+ mellan) 

□ fönsterbänk 

□ element (+ mellan, bakom) 

□ tak och väggar 

□ ventiler 



□ takarmarturer 

□ eluttag och strömbrytare 

□ fasta hyllor 

□ garderob invändigt 

□ garderob utvändigt 

□ dörrar och karmar 

□  golv och golvlister 

 

FÖRRÅD, BALKONG, UTEPLATS 

Tillhörande utrymmen utanför själva lägenheten ska tömmas och städas. 

Om det finns inglasning på uteplatsen ska glas och lister rengöras. 

 

När du flyttar ut ur din lägenhet ska den vara ren. Flyttstädning handlar om att lugnt och 
metodiskt ta sig igenom alla delar i hela lägenheten. Använd vår checklista så riskerar du inte 
att missa något. 

 

Tips vid städning 

Ha god tid på dig inte. Planera därför även din flytt så du har gott om tid 

Att flyttstäda tar tid. Att städa sista dagen räcker oftast för städningen. 

 

Slänga sopor 

I miljöhuset får du slänga rent hushållsavfall. Skrymmande sopor (sk grovsopor) ska kastas 
på kommunens återvinningsstationer.   

  

Vad händer om det inte är rätt städat 

Är lägenheten inte rätt städad den dagen hyreskontraktet upphör kommer en städfirma städa 
resterande. Kostnaden för detta kommer vi att debitera den avflyttande hyresgästen. 

 

Badrum och toalett 

Badkar 

Se till att du städar även bakom och under badkaret. 

WC-stol 

Var noga med att kröken samt spolkanten på stolens 



insida blir ordentligt rengjorda. Toasitsen ska torkas av 

både på ovan- och undersidan. 

Kalkavlagringar 

Alla kranar och övriga ytor ska nogsamt rengöras så kalkavlagringar försvinner. 

Använd ett speciellt kalklösande rengöringsmedel. 

Kakelfogar 

Vid rengöring av kakel ska kakelfogarna fuktas med vatten innan rengöringsmedel appliceras. 

Avlopp 

Golvbrunn och vattenlås ska rengöras ordentligt. Använd inte kaustiksoda eller andra 
frätande kemikalier då detta skadar brunnar och rör. 

 

Kök 

Spisen 

Dra fram spisen så långt du kan. Är spisen fast ansluten till elnätet måste du vara försiktig så 
inte elanslutningen skadas. Rengör sedan noga även bakom spisen på golv och väggar. 

Glöm inte fläkten med tillhörande filter ovanför spisen! 

 

Kyl- och frys 

Du ska avfrosta alla dina kyl- och frysskåp innan rengöringen påbörjas. Använd en balja som 
samlar upp vattnet. Låt isen smälta i sin egen takt. Hacka inte på isen eftersom du då riskerar 
att skada skåpet. 

Dra också fram skåpen så du kommer åt att torka på sidorna, på golvet och på väggen 
bakom. 

 

Övrigt 

Alla köksskåp och arbetsytor ska torkas med fettlösande.  

 

  

 

 

 

 

 


