
Checklista
flyttstäd

Flyttstädningen är det sista som görs innan den 
nya hyresgästen får tillträde till lägenheten. En 
flyttstädning är betydligt mer omfattande än en 
vanlig städning. Den nya hyresgästen ska  
godkänna din städning.

Material till flyttstädning
a  Trasor och tvättsvampar för dammtorkning och  
 rengöring. 
a  Gummihandskar
a   Dammsugare, mopp och skurhink
a   Toalettborste
a   Fönsterskrapa
a   Rengöringsmedel för alla olika ytor. Vanlig såpa räcker  
 långt, men vid flyttstädningen behöver du även  
 ugnsrengörning, badrumsspray, fönsterputs, med mera. 
a   Stålull eller liknande för tuffare fläckar på hårda ytor

Planering av flyttstädning
Börja med att städa sovrum, kök, badrum och andra rum 
som du sedan kan stänga till och inte använda mer. Först 
gör du rent fönster, fast inredning, snickerier och liknande, 
samt tak och väggar. Börja med det som är högst upp. När 
du är klar med allt annat dammsuger du och tvättar golven. 
Stäng sedan dörren till rummet för att undvika att ny smuts 
kommer in.

Checklista

Y  Din lägenhet ska vara helt tömd på saker, frånsett sådant  
 som ingår, som dörrar, hatthylla, badrumsskåp, brand- 
 varnare, gardinfästen och persienner. 

Y  En flytt är ett bra tillfälle att rensa ut sådant man inte  
 längre behöver. Det du vill bli av med räknas som grov- 
 avfall och får inte läggas i de sopkärlen eller på   
 de vanliga återvinningsstationerna. Skänk det som  
 fortfarande är användbart till en second hand-verksamhet.  
 Resten ska transporteras till återvinningscentralen  
 (dumpen, till exempel Holmagärde på industriområdet).  
 Som grovavfall räknas till exempel möbler, madrasser,  
 porslin, husgeråd, böcker, elektronik, kläder och  
 gardiner. Tänk på att även tyg ska återvinnas, insamlings- 
 containrar brukar också finnas på återvinningsstationerna.

Y  Rengör väggar, dörrar, handtag, golv och golvlister. Kom  
 ihåg att även torka ovanpå inredningen, till exempel  
 dörrar och snickerier. Dammsug längs taken. 

Y  Ta bort tavelkrokar, spikar och annat i väggarna.

Y  Rengör ventiler, eluttag och strömbrytare. 

Y  Elementen ska rengöras, även bakom dem. 

Y  Tvätta fönster (in- och utvändigt samt mellan om de kan  
 öppnas), karmar och fönsterbrädor. 

Y  Torka ur garderober, klädkammare, skåp, lådor och andra  
 förvaringsutrymmen. 

Y  Badrummets alla ytor ska skuras, invändigt och utvän- 
 digt. Golvbrunnar ska rensas. Om du har badkar ska  
 fronten lossas, så att du kan nå in hela vägen under.  
 Lossa sitsen och locket på toalettstolen för noggrannare  
 städning. Rensa vattenlåset under handfatet. Torka av  
 alla rör. Rengör utsidan av porslinet. 

Y  Alla vitvaror i köket ska rengöras noga invändigt och ut 
 vändigt, inklusive ugn, fläkt och fläktfilter. Dra ut de vit 
 varor som går och städa bakom dem. Tvätta ur alla skåp  
 och lådor, putsa köksluckor och fronter. Om köket har ett  
 målat tak kan det behöva tvättas.

Y  När allt är klart ska du som en sista åtgärd dammsuga  
 och våttorka golven.

Y  Även andra utrymmen som du har förfogat över, till  
 exempel balkong, uteplats, förråd, garage, ska vara helt  
 tömda. Hyllor, skåp och annan fast inredning ska torkas  
 av, golven ska vara rengjorda. 
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