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Checklista flyttstäd 
Den här checklistan är tänkt att fungera som ett stöd i din flyttstädning. Kom ihåg att hela 

lägenheten ska vara flyttstädad. Lämna gärna checklistan till den som städar. 

 
Samtliga rum 

Tänk på att städa uppifrån och ner. Rengör tak, väggar, fönster, fast inredning, dörrkarmar 
och dörrar.  

 Torka av fast inredning som till exempel garderober, inbyggda skåp och hyllor. Kom 
ihåg överkanten! 

o Dekaler och andra uppklistrade detaljer ska tas bort. 
o Dörrar och dörrkarmar. 
o Elkontakter och knappar 
o Finns lampa som tillhör lägenheten ska den rengöras. 

 Don rengörs. Skruva inte på själva donet. Använd lämpligt dammsugarmunstycke 
innan du torkar rent. 

 Om element finns, rengör och städa bakom dem. 

 Fönstren putsas invändigt, utvändigt samt mellan glasen. 
o Glöm inte att torka av: 

 Fönsterkarmar 
 Fönsterbänkar 
 Fönsterbleck  
 Persienner 

 Avsluta med att dammsuga och våttorka. 
o Lister  
o Trösklar 
o Golv 
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Kök 

Tänk på att städa uppifrån och ner. Rengör tak, väggar, fönster, fast inredning, dörrkarmar 
och dörrar.  

 Kyl/frys 
o Töm, avfrosta och stäng av kyl och frys i god tid innan du ska städa.  
o Diska lösa hyllplan och lådor noggrant och rengör skåpen på in -och utsidor. 
o Dra ut skåpen för att kunna städa utrymmet bakom och under.  
o Låt dörrarna på kyl och frys stå på glänt efter städningen för att undvika lukt. 

 Har du köksfläkt ska den rengöras både invändigt och utvändigt. Glöm inte filtret. 

 Don rengörs. Skruva inte på själva donet. Använd lämpligt dammsugarmunstycke 
innan du torkar rent. 

 Spis/ugn 
o Dra fram spisen och rengör bakom på väggarna och golvet.  
o Rengör spisens sidor. 
o Tvätta rent på spisens kokplattor eller glashäll och ovandel. 
o Rengör i och utanpå ugnen.  

 Diska plåtar och galler och ev. plåtlåda. 
 Om du har diskmaskin, torka av och rengör den ordentligt inuti och utvändigt. Rengör 

silen. 
o Använd liten borste, doppad i varmt såpvatten. Borsta runt luckan, var noga 

med att komma in i spåren och sprickor i gummitätningen. Var noga med att 
torka bort allt skräp som ligger på botten av diskmaskinen. 

o  Dra ut den nedre korgen och undersöka runt avloppet. Torka för att vara säker 
på att det inte finns några hårda bitar som kan täppa till avloppet, orsaka 
skador på pumpen eller repa disken.  

o Använd en ren, våt svamp eller disktrasa och torka packningen och luckan. 
o Ibland är det nödvändigt att ta bort filtret på botten av diskmaskinen. 

Kontrollera om du ser diskmedel eller skräp i filtret Det är där avloppsvattnet 
rinner ut och om det inte dräneras ordentligt, kommer det att leda till mögel 
och dålig lukt. 

o Bakpulver är också effektivt när du rengör din diskmaskin. Strö en liten kopp i 
botten av maskinen och köra ett kort program med högsta temperatur. Det är 
också bra för att ta bort fläckar. 

 Torka av kakel eller dina avtorkningsbara väggar. 

 Gör rent i lådor och skåp både invändigt och utvändigt. Glöm inte att även rengöra 
ovanpå skåpen och dörrarna. 

 Rengör skärbrädans över- och undersida. 
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 Om element finns, rengör och städa bakom dem. 

 Fönstren putsas invändigt, utvändigt samt mellan glasen. 
o Glöm inte att torka av: 

 Fönsterkarmar 
 Fönsterbänkar 
 Fönsterblecket 
 Persienner 

 Avsluta med att dammsuga och våttorka. 
o  Lister  
o Trösklar 
o Golv 

Badrum, wc 

Tänk på att städa uppifrån och ner. Rengör tak, väggar, fönster, fast inredning, dörrkarmar 
och dörrar.  

 Rensa och rengör golvbrunnen. 

 Har du badkar ska fronten lossas för rengöring under och runtomkring. 

 Rengör duschslang och duschhandtag/munstycke. 

 Toalettstolen. Även undersidan och kröken i toalettstolen och runt omkring, även 
bakom. 

 Rengör samtliga väggar; är det något som är lite rött ska det gå att tvätta bort. Svart i 
fogar är lite svårare att få bort men brukar gå bra med t.ex. tandborste och 
skrubbmedel (typ vim). 

 Don rengörs. Skruva inte på själva donet. Använd lämpligt dammsugarmunstycke 
innan du torkar rent. 

 Rengör handfat. Glöm ej undersidan. 

 Torka ur badrumsskåp. 

 Torka och rengör alla vattenledningar. 

 Putsa spegel 

 Finns element så ska det rengöras – även bakom. 

 Ingår det tvätt/kombimaskin ska den rengöras. 

o Rengör tvättmedelsfacken 
o Rengör filter 
o Rengör i maskinen runt gummilisten. 
o Torka maskinens sidor. 
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 Avsluta med att dammsuga och våttorka. 
o  Lister  
o Trösklar 
o Golv 

Balkong, förrådsutrymmen, garage 
 

 Balkong – städas och sopas 

o Ta bort ev. blomlådor och lagt golv eller matta 

o Rengör från ev. mossa och beläggning 

 Förrådet ska tömmas och sopas. 

o Ta med dig alla dina tillhörigheter och ta bort ev. hänglås. 

 Enskilt garage ska tömmas och sopas 

o Ta med dig alla dina tillhörigheter. 

 Uteplats 

o Finns det en uteplats till lägenheten ansvarar du för att den lämnas städad och 
fri från ogräs. 

 

Glöm inte att ta bort spikar och återställ enligt anvisning vid besiktning. 
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