
Flyttstädning en checklista 
När man flyttar till en ny bostad måste man städa ur lägenheten man flyttar från. När allt 
kommer omkring välkomnades du till en tom och ren lägenhet när du flyttade in, så lämna den 
lika fin när du flyttar ut! Slarvar du med flyttstädningen riskerar du dessutom att få betala 
ersättning till någon som gör det åt dig. Så här är en checklista med saker du behöver tänka på 
när du flyttstädar, du vill verkligen inte missa något här. 

Sovrummen 

 Dammsug och torka golven 
 Damma och torka av golvlister, dörrar och fönsterkarmar 
 Rengör persiennerna 
 Rengör elementen (glöm inte baksidan) 
 Dammsug och torkar ur garderoberna 
 Klistermärken måste tas bort 
 Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och i mellan.  
 Torka av fönsterbänken och fönsterkarmarna.  
 Rengör ventiler 

Köket 

 Dammsug och torka av golvet. 
 Målade ytor och kakel ska rengöras. 
 Töm alla skåp, hyllor och lådor. Gör rent dem både utanpå och inuti. 
 Avfrosta av och rengör kyl och frys, både invändigt, utvändigt och under. (Glöm inte 

baksidan) 
 Dra fram spisen och rengör sidorna, väggen, skåpsidor och golv. 
 Om du har spisplattor ska de rengöras både på sidorna och kanterna.  
 Eventuell spishäll ska vara avtorkad och fettfri.  
 Rengör ugn, invändigt samt alla plåtarna och galler. 
 Torka av köksfläkt både in- och utvändigt, rengör även filtret. 
 Rengör skärbrädan 
 Rengör elementen (glöm inte baksidan) 
 Rengör ventiler 
 Rengör diskmaskinen 
 Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och i mellan.  
 Torka av fönsterbänken och fönsterkarmarna.  

Vardagsrummet 

 Dammsug och torka golven 
 Damma och torka av golvlister, dörrar och fönsterkarmar 
 Rengör persiennerna 
 Rengör elementen (glöm inte baksidan) 
 Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och i mellan.  
 Torka av fönsterbänken och fönsterkarmarna.  
 Rengör ventiler 

 

  



Badrummet 

 Se till att de målade ytorna och kaklet är rent. 
 Rensa golvbrunnen och rensa avloppet i handfatet. 
 Gör rent elementen även på baksidan 
 Städa duschkabin 
 Städa badkar (Lossa badkarsfronten och dra ut badkaret lite.) 
 Städa handfat 
 Städa toalett (Även undersidorna och kröken i toalettstolen) 
 Städa ur badrumsskåp.  
 Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och i mellan.  
 Torka av fönsterbänken och fönsterkarmarna.  
 Dammsug och torka av golvet. 
 Rengör ventiler 

 

Klädkammaren 

 Dammsug och torka av golvet. 
 Dammsug och torka ur hyllor. 
 Rengör ventiler 

Balkongen & förrådet 

 Städa och sopa rent på balkongen. 
 Förrådet ska tömmas, sopas och städas. 
 Ta med dig alla dina tillhörigheter. 

  

 


