Checklista för flyttstädning
Det här ska du städa och fixa i alla rum:
•
•
•
•
•

Ta bort spikar, skruvar och tavelkrokar och återställ eventuella hål.
Putsa alla fönster, både på insidan, utsidan och mellan dem. Om det finns persienner ska
de också rengöras.
Rengör elementen och ventiler – glöm inte att städa bakom elementen.
Ta ner lampkupor och diska eller torka av dem.
Dammsug och våttorka golven.

Det här ska du torka av i alla rum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taket.
Väggar.
Väggkontakter.
Strömbrytare.
Fönsterbleck.
Fönsterkarmar.
All inredning som tillhör din lägenhet, som garderober och hatthyllor.
Innerdörrar.
Dörrhandtag.

Det här måste du flyttstäda i köket:
Spisen
•
•
•
•

Rengör ovanpå, inuti och runt spisen. Dra ut spisen för att kunna rengöra bakom den
med ett fettlösande medel.
Rengör inuti ugnen och plocka isär glas och rengör.
Skrubba rent ugnsplåtar och grillgaller.
Rengör spisfläkten och kryddhyllor. Glöm inte att rengöra filtret.

Frysen
•
•
•

Stäng av och frosta ur frysen.
Rengör den inuti, utanpå och bakom (om den går att dra ut).
Stäng av frysen när den är tömd och rengjord. Lämna dörren på glänt för att hålla den
fräsch.

Kylskåpet
•
•
•

Rengör kylskåpet inuti, utanpå och bakom (om det går att dra ut).
Diska ur löstagbara lådor i kylskåpet.
Stäng av kylskåpet när det är tömt och rengjort. Lämna dörren på glänt för att undvika
dålig lukt.

Köksskåp och kökslådor
•

Rengör köksskåp, hyllor och kökslådor från fläckar och damm, både inuti och utanpå.

Diskbänken
•
•

Skura diskbänken och vasken så att de är rena från smuts och kalk. Glöm inte silen,
vattenlåset och under diskbänken.
Kranar skall rengöras och avkalkas.

Kökslampor
•

Lampor som hör till lägenheten måste rengöras. Skruva loss lampkupor och diska ur
dem.

Det här behöver du göra i badrummet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rensa golvbrunnen.
Skruva isär avloppet under handfatet och rengör det från avlagringar och smuts.
Rengör kakel och fogar.
Torka av rör och vattenledningar.
Skruva isär vattenlåset på avloppet under handfatet.
Rengör toaletten, både i och runt om den. Rengör från kalkavlagringar.
Rengör handfatet. Missa inte att torka av bakom det och att rengöra silen.
Torka ur badrumsskåpet och rengör speglar.
Lampor som hör till lägenheten måste rengöras. Skruva loss lampkupor och diska ur
dem.
Har du badkar? Glöm inte att städa under det! Ta loss fronten om det går och skrubba
rent bakom den.

