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Du måste städa efter dig 
 

 
 

Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när 
du flyttstädar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare 
städning. 
Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong/ 
uteplats, förråd och eventuellt garage eller plats under tak.  
 

Såpa och varmvatten är ett bra allrengöringsmedel. Citronsyra, även ren 
ättika eller vitvinsvinäger blandat med vatten tar bort bl.a. kalkfläckar. 
Bikarbonat är också bra att använda vid rengöring i kök och badrum. 
 

Lämna inte kvar prylar efter dig eller kasta grovsopor i soptunnorna. 

Lämna på miljöstation, till återvinning och second hand. 

 

Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om det är slarvigt 

städat. Vi går bl.a. igenom allt i listan nedan vid en lägenhetsbesiktning. 

 

Här följer några hållpunkter för din flyttstädning: 
 

Kök 

□ Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor  

     och golv. 

□ Rengör kokplattornas yta och kanter. 

□ Rengör ugnen, plåtarna och grillgallret. 

□ Rengör skärbrädans över- och undersida. 

□ Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem. 

□ Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor. 

□ Torka av köksfläkt både in- och utvändigt. Rengör även filter och 

     ventil. 

□ Frosta av kyl och frys. Rengör sidor, bakstycke, vägg, skåpstycke och 

     golv. Samla upp smältvattnet. Lämna kyl och frysdörrar öppna. 

□ Rengör diskbänk och arbetsbänkar.  Även väggar och tak. 
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Badrum och toalett 

□ Rensa golvbrunnen. 

□ Tvätta badkar, handfat, toalett, badrumsskåp och lampa. 

□ Glöm inte att rengöra toalettstolens utsidor och krök samt under  

     handfatet. 

□ Tvätta golv, tak och väggar (även kakelfogar). 

□ Rengör ventil. 

□ Rengör under badkaret. 

□ Rensa vattenlåset under handfatet. 
 

Rum 

□ Ta bort alla skruvar, spikar och krokar från väggarna. 

□ Dammsug och tvätta golven. 

□ Rengör elementen – glöm inte baksidan och fönsterhyllan. 

□ Rengör alla fönsterkarmar, golvlister och dörrlister. 

□ Rengör alla strömbrytare och eluttag. 

□ Rengör väggar, tak och ventil, om det finns. 

□ Tvätta fönstren – invändigt, utvändigt och mellan inner- och 

     ytterglasen. 

□ Torka ur garderoberna. 

□ Rengör alla dörrar, även ytterdörrens utsida. Glöm inte ovansidan. 

□ Samtliga fönster och dörrar ska vara stängda och låsta. 

□ Rengör och lämna kvar bredbandsmodem, digitalboxar, fjärrkontroller 

     och kablar. Lämna även kvar koder, beskrivningar och instruktioner. 

Lämna lägenheten i det skick som du själv vill flytta in i. 

 


