CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING
Kök

¨ Tak dammtorkas o ev fläckar tvättas bort.
¨ Kvarsittande kupor/armaturer ska
rengöras in och utvändigt.

¨ Väggar dammtorkas och ev fläckar tvättas
bort. Även bakom kyl/frys och spis.

¨ Ev krokar och spikar efter tavlor tas bort.
¨ Skåp och lådor rengörs in och utvändigt.
¨ Spis och ugn rengörs inuti, ovanpå, på
sidorna och bakom. All inredning diskas.

¨ Kyl och frysskåp avfrostas, rengörs inuti,
ovanpå, på sidorna och bakom. All
inredning diskas.

¨ Fläkt och fläktkåpa rengörs och filter
diskas.

¨ Diskmaskin rengörs och avkalkas
invändigt.

¨ Kranar kalkas av och rengörs.
¨ Bänkar och skärbrädor rengörs.
¨ Element dammsugs bakom och mellan
samt torkas av.

¨ Fönster tvättas båda sidor samt mellan
vid 2-glas fönster. Karmar, bågar, beslag,
spröjs och persienner torkas av.

¨ Golvlister, trösklar, dörrkarmar och
dörrfoder torkas av.

¨ Dörrar, handtag och beslag torkas av.
¨ Kontakter och strömbrytare torkas av.
¨ Golv dammsugs och våttorkas.
även under kyl/frys och spis.

Badrum, duschrum, toalett &
tvättstuga

¨ Tak dammtorkas och ev fläckar tvättas
bort.

¨ Kvarsittande kupor/armaturer ska
rengöras in och utvändigt.

¨ Väggar dammtorkas och ev fläckar tvättas
bort. Även bakom toalett, badkar,
duschkabin, tvättmaskin, torktumlare.

¨ Skåp och lådor rengörs in och utvändigt.
¨ Speglar rengörs.
¨ Badkar/duschkabin/duschväggar rengörs
(även in och utvändigt vid badkar).

¨ Golvbrunnar rengörs.
¨ Toalett kalkas av och rengörs in och
utvändigt. Även toalettsits.

¨ Kranar och duschhandtag kalkas av och
rengörs.

¨ Tvättställ rengörs ovan och under.
¨ Vattenledningar och rör torkas av.
¨ Tvättmaskin och ev torktumlare rengörs
in och utsida. Lösa delar och filter
rengörs.

¨ Tvättbänk rengörs in och utvändigt.
¨ Element dammsugs bakom och mellan
samt torkas av.

¨ Fönster tvättas båda sidor samt mellan 2glas fönster. Karmar, bågar, beslag, spröjs
och persienner torkas av.

¨ Golvlister, trösklar, dörrkarmar och
dörrfoder torkas av.

¨ Dörrar, handtag och beslag torkas av.
¨ Kontakter och strömbrytare torkas av.
¨ Golv dammsugs och våttorkas. även
under badkar, duschkabin, tvättmaskin,
torktumlare.

Vardagsrum, sovrum, kontor etc

Balkong och Uteplats

¨ Tak dammtorkas o ev fläckar tvättas bort.
¨ Kvarsittande kupor/armaturer ska

¨ Tak, Väggar och golv ska vara avstädade.
¨ Ev krokar och spikar tas bort.
¨ Balkongdörr rengörs in och utvändigt

rengöras in och utvändigt.

¨ Väggar dammtorkas och ev fläckar tvättas
bort.

¨ Ev krokar och spikar efter tavlor tas bort.
¨ Garderober rengörs in och utvändigt samt
ovanpå.

¨ Element dammsugs bakom och mellan
samt torkas av.

¨ Fönster tvättas båda sidor samt mellan
vid 2-glas fönster. Karmar, bågar, beslag,
spröjs och ev persienner torkas av.

¨ Golvlister, trösklar, dörrkarmar och
dörrfoder torkas av.

¨ Dörrar, handtag och beslag torkas av.
¨ Kontakter och strömbrytare torkas av.
¨ Golv dammsugs och våttorkas.

Hall, Klädkammare etc

¨ Tak dammtorkas o ev fläckar tvättas bort.
¨ Kvarsittande kupor/armaturer ska
rengöras in och utvändigt.

¨ Väggar dammtorkas och ev fläckar tvättas
bort.

¨ Garderober rengörs in och utvändigt samt
ovanpå.

¨ Hyllor torkas av.
¨ Element dammsugs bakom och mellan
samt torkas av.

¨ Golvlister, trösklar, dörrkarmar och
dörrfoder torkas av.

¨ Dörrar, handtag och beslag torkas av.
¨ Kontakter och strömbrytare torkas av.
¨ Golv dammsugs och våttorkas.

samt mellan glasen.
Karm, handtag, tröskel, beslag, spröjs och
ev persienner torkas av.
Fönsterbleck rengöres.

¨ Vid uteplats skall det vara rensat på och
mellan trädgårdsplattorna.

