
Rum

Heltäckningsmattor får inte finnas kvar på parkettgolv. 

Ta bort all mattejp.

Elementen skall rengöras.

Målade ytor samt fönsterkarmar och golvlister skall 
vara rena.

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

I rum med garderober, glöm inte hyllor och garderobs-
backar.

Dörrar rengörs, glöm inte överkanten.

Cheklistor
För att undvika att inte glömma bort något vid 
din flyttstädning hjälper checklistorna dig. 
Checklistorna innebär inte att du kan låta bli 
detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.
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CHECKLISTA RUM

FÖNSTERKARMARF �

FÖNSTERGLAS �

FÖNSTERBÄNKAR  �

ELEMENT  �

GOLVLISTER �

ELUTTAG �

GOLV �

DÖRRAR �

DÖRRKARMAR �

GARDEROBER UTVÄNDIGT �

GARDEROBER INVÄNDIGT �

TRÖSKLAR �



CHECKLISTA KÖK

VÄGGAR �

FÖNSTERKARMAR �

FÖNSTERGLAS �

FÖNSTERBÄNKAR �

ELEMENT �

VENTILER �

ARMATUR �

ELUTTAG �

SPISFLÄKT �

SPIS INVÄNDIGT �

SPIS UTVÄNDIGT �

SKÅP INVÄNDIGT �

SKÅP UTVÄNDIGT �

SKÅPLUCKOR �

LÅDOR �

KRYDDHYLLA �

KYLSKÅP INVÄNDIGT �

KYLSKÅP UTVÄNDIGT �

DÖRRKARMAR �

DÖRRAR �

DISKBÄNK �

GOLVLISTER �

GOLV  �

TAK �

Kök
Dra ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt 
vägg, skåpsidor och golv.

Rengör kokplattornas kanter.

Glöm inte ugnen och värmeskåpet invändigt, samt 
plåtar. Specialrengöringsmedel finns.

Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor. Glöm inte 
dörrarnas överkanter.

Köksfläkt eller -ventil skall vara ren invändigt och 
utvändigt.

Rengör skärbrädans under- och översida.

Montera ner och diska lampkupan.

Kyl, frys och sval inklusive överskåp rengörs, frostas av 
och luftas.

Cheklistor
För att undvika att inte glömma bort något vid 
din flyttstädning hjälper checklistorna dig. 
Checklistorna innebär inte att du kan låta bli 
detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.
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CHECKLISTA GROVKÖK

VÄGGAR �

FÖNSTERKARMAR �

FÖNSTERGLAS �

FÖNSTERBÄNKAR �

ELEMENT �

VENTILER �

ARMATUR �

 SKÅP INVÄNDIGT �

SKÅP UTVÄNDIGT �

SKÅPLUCKOR �

TORKSKÅP INVÄNDIGT �

TORKSKÅP UTVÄNDIGT �

TVÄTTKORGAR �

DÖRRAR �

DÖRRKARMAR �

TVÄTTBÄNK �

GOLVBRUNN �

GOLV �

TAK �

Grovkök
Torkskåpet rengöres in- och utvändigt.

Tvättkorgarna ska vara rena

Städa skåp in- och utvändigt, glöm inte överkanterna 
på dörrarna.

Golvbrunnen rensas.

Cheklistor
För att undvika att inte glömma bort något vid 
din flyttstädning hjälper checklistorna dig. 
Checklistorna innebär inte att du kan låta bli 
detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.
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CHECKLISTA BADRUM & WC

TAK �

VÄGGAR �

ARMATUR �

BADRUMSSKÅP �

VENTIL �

SPEGEL �

BADKAR �

WC-STOL �

TVÄTTSTÄLL �

DÖRRAR �

DÖRRKARMAR �

GOLVBRUNN �

GOLV �

UNDER OCH BAKOM BADKAR �

Badrum & wc
Rensa golvbrunnen.

Glöm inte wc-stolens utsidor och krök.

Rengör tvättställets undersida.

CHECKLISTA BADRUM & WC

Cheklistor
För att undvika att inte glömma bort något vid 
din flyttstädning hjälper checklistorna dig. 
Checklistorna innebär inte att du kan låta bli 
detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.
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