
 

 

Checklista flyttstädning  (Lämnas i lägenheten) 

LGH:________________ 
 

RUM/ RUMMEN 

□ Fönster tvättas in- och utvändigt samt emellan. 

□ Golvlister, fönsterbänkar, dörr- och fönsterfoder samt trösklar avtorkas. 

□ Element rengörs, dammsugs och avtorkas bakom och emellan. 

□ Tak och väggar avtorkas från fläckar m.m. 

□ Garderober rengörs/ torkas ur. 

□ Större skruv/ plugg tas bort och spacklas igen och bättringsmålas. 

□ Golv dammsugs och våttorkas. 

□ Dörrar/ handtag torkas av. 

□ Väggkontakter/ strömbrytare avtorkas. 
 

BADRUM/ DUSCH/ TOALETT 

□ Fönster tvättas in- och utvändigt samt emellan. 

□ Dörr- och fönsterfoder samt trösklar avtorkas. 

□ Element rengörs, dammsugs och avtorkas bakom och emellan. 

□ Tak samt lamparmaturer avtorkas. 

□ Väggar, kakel samt fogar rengörs från tvålrester och våttorkas. 

□ Golv rengörs från tvålrester och våttorkas. 

□ Dörrar/ handtag torkas av. 

□ Kranar/ duschblandare kalkas av och rengörs. 

□ Tvättställ rengörs ovan, under och bakom. 

□ Vattenledningar och rör avtorkas. 

□ Badrumsskåp torkas ur och spegel rengörs. 

□ Badkar rengörs i, under samt bakom.  

□ Duschdörrar kalkas av och rengörs. 

□ Golvbrunn rensas och rengörs. 

□ Toalett rengörs i, ovan, bakom samt under wc-sits. 



 

 

 

KÖK 

□ Fönster tvättas in- och utvändigt samt emellan. 

□ Golvlister, fönsterbänkar, dörr- och fönsterfoder samt trösklar avtorkas. 

□ Element rengörs, dammsugs och avtorkas bakom och emellan. 

□ Tak, väggar samt lamparmaturer avtorkas. 

□ Större skruv/ plugg tas bort och spacklas igen och bättringsmålas. 

□ Golv rengörs och våttorkas. 

□ Dörrar/ handtag torkas av. 

□ Kranar kalkas av och rengörs. 

□ Spis/ ugn rengörs i, ovan, sidor samt bakom. Galler och plåtar diskas. 

□ Kylskåp/ frys avfrostas, rengörs i, ovan, sidor samt bakom. Lådor, galler och fack diskas. 

□ Skåp, lådor och luckor torkas ur och av. Undersidan väggskåp torkas av samt kakel. 

□ Fläkt och fläktkåpa rengörs, filter diskas. 

□ Bänkar och skärbrädor rengörs. 

 

KLÄDKAMMARE 

□ Om fönster finns, tvätta in- och utvändigt samt emellan. 

□ Golvlister, fönsterbänkar, dörr- och fönsterfoder samt trösklar avtorkas. 

□ Element rengörs, dammsugs och avtorkas bakom och emellan. 

□ Tak, väggar samt lamparmaturer avtorkas. 

□ Golv rengörs och våttorkas. 

□ Dörrar/ handtag torkas av. 

□ Garderober rengörs och torkas ur. 

□ Hyllor rengörs och torkas av. 

 

Kontrollera också 

➢ Att all utrustning som hör till lägenheten finns på plats så som hatthylla, 

dörrar, garderober, skåp och luckor.  

➢ Att bokningscylinder till tvättstugan finns. 

➢ Att Ni inte glömt tömma och städa förråd/ balkong. 
 


