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KÖK 
☐ Dra ut spis, rengör runt om, in- och 
utvändigt 

☐ Spisfläkt, in- och utvändigt 

☐ Kokplattor, bakplåtar, ugn och 
värmeskåp 

☐ Skärbrädans över- och undersida 

☐ Köksfläkt och ventiler 

☐ Köksskåpens in- och utsidor samt 
kökslådor 

☐ Bänkskivor, diskbänk (inkl. vattenlås) 
samt diskho 

☐ Diskmaskin, in- och utvändigt 

☐ Kyl/frys, in- och utvändigt samt 
under och bakom. Stängs av, lämnas 
öppna.  

☐ Tak och armaturer, diska lampkupa 

☐ Väggar, golv, lister och trösklar 

☐ Dörrar och dörrkarmar 

☐ Element, eluttag, strömbrytare 

☐ Fönster tas isär och tvättas på alla 
sidor, även snickerier 

☐ Tak 

 

 

VARDAGS- OCH SOVRUM 
☐ Tak 

☐ Väggar, golv, lister och trösklar 

☐ Fönster tas isär och tvättas på alla 
sidor, även snickerier 

☐ Ventiler 

☐ Element, eluttag, strömbrytare 

☐ Dörrar och dörrkarmar 

☐ Garderober, in- och utvändigt 

 
HALL 
☐ Tak 

☐ Väggar, golv, lister och trösklar 

☐ Ventiler 

☐ Element, eluttag, strömbrytare 

☐ Dörrar och dörrkarmar 

☐ Garderober, in- och utvändigt 

CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING 
Tack för din tid hos oss. Vi hoppas att du har trivts hos oss. Du som flyttar ur en lägenhet är 
ansvarig för att flyttstädningen blir noggrant utförd. Om den inte godkänns är du 
betalningsansvarig för ny städning. Kom ihåg att eventuell egenhändigt installerade el- eller 
rördragningar skall tas bort.  
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ÖVRIGA RUM 
☐ Balkong 

☐ Uteplats 

☐ Förråd 

☐ Garage 

 

BADRUM 
☐ Tak och armatur 

☐ Väggar, golv, lister och trösklar 

☐ Fönster tas isär och tvättas på alla 
sidor, även snickerier 

☐ Ventiler 

☐ Element, eluttag, strömbrytare 

☐ Dörrar och dörrkarmar 

☐Garderober, in- och utvändigt 

☐ Badkar, under och bakom 

☐ Dusch/duschkabin 

☐ Dusch-/badblandare 

☐ Golvbrunn rensas och rengörs 

☐ Tvättställ och vattenlås 

☐ WC-stol, in- och utvändigt 

☐ Badrumsskåp, in- och utvändigt 

☐ Spegel 

☐ Handdukstork  

☐ Tvättmaskin/torktumlare, in- och 
utvändigt samt under och bakom 

 

ÖVRIGA RUM 
☐ Ev. egenhändigt inlagd 
heltäckningsmatta eller golv tas bort 

☐ Målade ytor rengörs 

☐ Garderober rengörs in- och 
utvändigt, även backar och hyllor 

☐ Ev. ditsatta dekaler och klistermärken 
tas bort 

☐ Utrustning som tillhör lägenheten 
skall lämnas kvar, ex. hatthylla, dörrar 
och beslag 

☐ Ev. ditsatta kabellister på golv, 
väggar och tak tas bort. 
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