Checklista vid
flyttstädning
Rum
(Gäller samtliga rum inklusive nedan nämnda utrymmen i lägenheten)

Dammsug golven, dammsug även eventuellt damm runt och på luftventiler
tilluftsdon
Putsa fönster (insida, utsida och mellan glasen)
Torka av lister, rör, eluttag, strömbrytare och belysning
Torka av garderobsdörrar, hyllplan i garderoben och ovanpå garderoben
Torka av båda sidor av innerdörren, karmar, lister och handtag
Torka golven

Hall
Torka av ytterdörren, in- och utsida och handtag
Städa klinkerfogar på hallgolvet*

Kök
Rengör köksfläkten*
Torka av alla köksluckor, hyllplan samt i och runt alla lådor
Torka av alla handtag
Gör rent i diskhon
Torka rent under diskhon
Dra ut spisen och rengör på sidor och bakom
Gör rent spisplattor*
Gör rent ugn, ugnsgaller och keramikhäll* Glöm ej att göra rent mellan glaset!
Torka av varje vred på spisen (vreden är utdragbara)
Lossa sockeln. Dammsug och torka av under alla skåp
Frosta av frysen och samla upp vatten
Gör rent kyl och frys*
Gör rent väggar

* Denna symbol innebär att mer specifika instruktioner finns på sista sidan i detta dokumentet.

Badrum
Rensa luftventilen*
Städa i toaletten och runt om samt toalettsitsen
Städa handfatet och kranen
Städa duschblandaren
Torka av alla rör
Torka av kakelväggarna
Rensa vattenlåset under handfatet*
Gör rent golvbrunnen i duschen*
Rengör fogar*
Tvättmaskin*
Torktumlare*

Balkong
Töm balkongen. Torka av balkongräcket samt insidan av balkongsidorna.
Är balkongen inglasad ska glaset putsas. Golvet ska dammsugas och fläckar
ska torkas bort.

Lägenhetsförråd
Töm förrådet och sopa golvet samt torka av hyllor. Lämna förrådet olåst.

Använd inte slipande material när du städar, vissa rengöringsmaterial repar
och kan förstöra ytorna. Vi rekommenderar att ni bokar en städfirma för er
flyttstädning. Du som hyresgäst ansvarar för att städfirman du anlitar utför
städningen efter denna lista. Vi rekommenderar att du besöker lägenheten
efter städfirmans städning för att säkerhetsställa att allt är rent.

Specifika instruktioner
vid flyttstädning
1. Kyl och frys

6. Golvbrunn

Torka av alla hyllor och lådor samt kylens och
frysens insidor. Dra ut kylen och torka ovansida,
sidor och baksida. Dammsug på golvet där kylen
stått. Avstängd kyl/frys lämnas alltid vidöppen.

Ta först bort silen i golvet. Lyft upp vattenlåset
och rengör det ordentligt både på in – och
utsidan. Se till att trycka ner vattenlåset ordentligt
på sin plats när du sätter tillbaka det så att
gummipackningen sluter tätt. Det kan annars
tränga upp illaluktande odör från avloppsröret.

2. Ugn, plåtar och spis
För att rengöra ugnen, plåtar och spisen bör ett
bra ugnsrengöringsmedel sprayas på dagen
innan lägenheten ska städas. Låt det dra över
natten och skrubba med stålull tills smutsen är
borta. Torka av ordentligt med en blöt trasa.
Plåtarna bör diskas under rinnande vatten.
Keramikhällen görs rent med speciellt medel för
keramikhäll och avsedd skrapa.

3. Köksfläkt
Lägg filtret i blöt med diskmedel först och häll
sedan hett vatten över filtret så fettet försvinner.

4. Fogar i badrum och hall
Fogarna på klinkergolv blir lätt svarta och gula
med tiden om man inte rengör dem ordentligt.
Lägg ett rengörings-medel på golvet och låt dra
i ca 30 minuter, därefter kan en hårdare borste
användas för att skrubba bort smutsen.

5. Badrumsventil
Dammsug fläktdonet (sitter i taket) från damm,
gärna även i ventilationsröret bakom donet.
Torka sedan av fläktdonet med fuktig trasa.

7. Tvättmaskin och torktumlare
Tvättmaskin: Torka av den, rensa vattenlåset
bakom, rensa filtret i på framsidan av maskinen,
göra rent tvättmedelsfacket samt köra ett trumrengöringsprogram alt. det program som har
högst temperatur.
Torktumlare: Torka av den, dammsuga filter
och tömma/göra rent vattenbehållaren.

8. Töm vattenlåset i badrum
Skruva av underdelen av vattenlåset med
handen. Ställ en hink under för att slippa smutsigt
vatten på badrumsgol-vet. Diska och spola rent,
samt ta bort rester med papper. Skruva sedan
tillbaka vattenlåsets underdel och kontrollera
noga att packningen håller tätt.

