
 Töm köksskåp och skafferi och torka rent alla hyllplan 
noggrant. Även insida, utsida och ovansida av luckor och 
dörrar.
 Torka rent på både insida och utsida av kökslådorna.

Städning
Lägenhet och förråd ska städas grundlingt. 
Mycket kan du förbereda långt innan utflytt-
ningsdagen, t ex tömning och städning av 
garderober, skåp och balkong samt fönsterputs-
ning. Om lägenheten och förrådet inte städas 
ordentligt kan du få betala kostnaden för en 
städfirma.

Köket

 Drag fram spisen genom att ta tag i kanterna. Rengör 
 sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
 Plattornas kanter och ovansida rengörs.

 Rengör ugnen och värmeskåpet invändigt samt plåtar 
 och grillgaller. Såpa är bra att använda. Skärbrädans 
 under- och översidor ska också rengöras.

 Köksfläkten (eller ventil) ska rengöras in- och utvändigt. 
 Ta loss fläktfiltret och rengör.
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 Kyl och frys ska avfrostas, rengöras och luftas. Kom 
ihåg att rengöra även dörrarna och dess överkanter.
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Innan du lämnar 
lägenheten
Gå ett varv och kolla alla skåp, 
lådor och garderober!

Tack!
 för att du valt att bo hos oss 
och lycka till i ditt 
nya boende!

 Rengör toaletten både invändigt och utvändigt, även kröken.

 Rengör tvättstället invändigt och utvändigt, även undersidan. 
 Rensa vattenlåset.
 Golvbrunnen tas bort och rensas från hår och dammrester. Lossa 
 eventuell front när du städar under badkaret.

 Torka ur garderobernas backar och hyllor.

 Rengör alla dörrar utvändigt och invändigt, 
 även överkanten.

 Putsa fönstren på alla sidor, även mellan. Fönster-
 snickerier ska också tvättas rena.
 Elementen rengörs, även bakom där du kommer åt.
 
 Målade ytor såsom fönsterkarmar och golvlister rengörs.
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Badrummet Övriga rum
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CHECKLISTA STÄDNING
Kök
 Väggar
 Fönsterkarmar
 Fönsterglas
 Fönsterbänk
 Element
 Ventiler
 Belysning
 Eluttag
 Spisfläkt
 Spis och ugn
 Köksskåp och lådor
 Kryddhylla
	Kyl och frys
 Dörrkarmar
 Dörrar
 Bänkskivor
 Diskbänk
 Golvlister 
 Golv och trösklar

Rum
 Fönsterkarmar
 Fönsterglas
 Fönsterbänkar
 Element
 Garderober
 Dörr och dörrkarmar
 Golvlister
 Golv och trösklar

Badrum
 Tak
 Väggar
 Belysning
 Badrumsskåp
 Ventiler
 Spegel
 Badkar
 Toalettstol
 Tvättställ
 Dörrkarmar
 Dörrar
 Golvbrunn
 Golv
 Under och bakom badkar
 Ev tvättmaskin
 Ev torktumlare


