VÅRA STÄDTIPS
Din lägenhet ska vara ordentligt städad när du flyttar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan
ytterligare städning. Tänk på att utrymmen som kök och badrum är extra känsliga.

Dra fram spisen och rengör sidor,
bakstycke, vägg, skåpsidor och golv.
Rengör spisplattornas kanter.

Torka av skärbrädans över- och
undersidor. Rengör ugnen och
värmeskåpets invändigt samt alla
plåtar.

Rengör kökfläkt (eller ventil) in- och
utvändigt. Ta också loss fläktfiltret
och rengör.

Avfrosta, rengör och lufta kyl- och
frysskåp (inklusive överskåp). Tvätta
köksskåpens in- och utsidor. Glöm
inte skåpdörrarnas överkanter.

Rensa golvbrunnen. Lossa den avtagbara fronten när du städar runt
badkaret. Kom ihåg toalettstolens utsidor och krök. Rengör tvättställets
undersidor.

Torka ur backar och hyllor i din
garderob. Rengör dörrarna, kom ihåg
överkanten.

Ta bort heltäckningsmattor om du lagt in egna. Se till att få bort all mattejp.
Rengör elementen – även bakom. Rengör målade ytor som fönsterkarmar,
fönstersnickerier och golvlister. Putsa fönstren på alla sidor, även mellan.

Fortsättning på baksidan...

CHECKLISTA
KÖK
väggar

fönsterkarmar

fönsterglas

fönsterbänk

element

ventil

belysning

eluttag

spisfläkt

spis invändigt

spis utvändigt

köksskåp och lådor

kryddhylla

kyl

sval

frys

dörrkarmar

dörrar

bänkskivor

diskbänk

golvlister

golv

tak

väggar

belysning

badrumsskåp

ventil

spegel

badkar

toalettstol

tvättställ

dörrkarmar

dörrar

golvbrunn

golv

torkskåp

tvättbänk

tak

fönsterkarmar

fönsterglas

fönsterbänk

element

eluttag

garderober

dörrkarmar

dörrar

golvlister

golv

BAD OCH TVÄTT

RUM

trösklar

KOM IHÅG
Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, bokar vi städning av en städfirma.
Den kostnaden kommer du få stå för. Till exempel kostar 3 rum och kök cirka 7 000 kronor att
normalstäda.
För att undvika en vattenskada och som kan innebära onödiga kostnader för dig – glöm inte att sätta
igen vattenanslutningen för eventuella disk- och tvättmaskinsuttag ordentligt.
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LYCKA TILL MED DITT NYA BOENDE!
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