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CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING 
  
    

FÖR ALLA UTRYMMEN 

Väggar - Dammsug tapetserade väggar, tvätta målade väggar 

Tak - Tvätta av taket med en fuktig trasa 

Golv, golvlister och trösklar – Rengör 

Fönster – Ta isär fönstren. Tvätta glasen på bägge sidor 

Fönstersnickerier och fönsterbrädor – Rengör med en mjuk svamp el trasa 

Element och ventiler – Rengör 

Armaturer – Ta ner lampkupor och diska eller torka av dem 

Eluttag och strömbrytare – Rengör med lätt fuktig trasa. Varning! Uttag och strömbrytare kan bli strömförande vid 

kontakt med vatten 

Garderober, skåp och lådor inkl. hyllor och backar – Rengör in- och utvändigt 

Skåpsluckor – Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa 

Innerdörrar – Rengör samtliga 

 

KÖK 

Spis – Dra ut spisen. Rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen, golvet och skåpssidorna.  

Rengör kokplattornas kanter 

Ugn – Rengör plåtar och grill 

Diskbänk och bänkskivor – Rengör. Glöm inte silen och under diskbänken 

Kranar och diskbänk – Rengörs och avkalkas. Rengör vattenlås under diskho 

Lampor – Ta bort lösa kupor och diska dem 

Köksskåp – Rengör hyllorna 

Köksluckor – Rengör med mjuk svamp eller med fuktig trasa 

Kyl- och frys – Stäng av och frosta av. Rengör in- och utvändigt. Dra fram skåpen om det går. Rengör under och 

bakom. Lämna kyl- och frysdörrar öppna 

Köksfläkt – Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filtret 

 

BADRUM / WC 

Kakel – Rengör från tvål och kalkavlagringar 

Toalettstol – Rengör noga in- och utsidan, även kröken. Rengör från kalkavlagringar 

Tvättställ – Rengör utanpå och i tvättstället även i silen. Rengör från kalkavlagringar. Rengör vattenlås 

Badrumsskåp och speglar -  Torka ur skåpet och putsa spegeln 

Lampor – Ta bort lösa kupor och diska dem 

Golvbrunn och väggar – Rengör från tvål och kalkavlagringar 


