
STÄDTIPS
Här följer lite tips på städning vid flytt.
På nästa sida finns en checklista att pricka av.

KÖK

BAD OCH TVÄTT

KYL OCH FRYSSKÅP1 LUCKOR2

KÖKSFLÄKT3

SPIS4

UGN 5

SKÄRBRÄDA6

Drag fram spisen genom att ta tag 
i kanterna. Rengör sidor och bak-
stycke samt vägg, skåpsidor och golv. 

På spisar som har
plattor ska kanter 
och ovansidor 
rengöras. Vreden 
går att  ta loss 
och göra rent 
(dra dessa rakt 
ut).

Rengör ugnen och värmeskåpet 
invändigt samt plåtar och grillgaller. 
Såpa är bra att använda.

Skärbrädans över- och undersida 
rengörs.

Kyl/svalskåp och frysskåp inkl 
överskåp avfrostas, rengörs och 
luftas. Glöm inte dörrlisterna.

Köksskåpens in- och utsidor måste 
tvättas rena. Glöm inte dörrarnas 
överkanter. 

Köksfläkten (eller ventil) ska rengöras 
in- och utvändigt. Ta loss fläktfiltret 
och rengör.
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GOLVBRUNN1

Golvbrunnen rensas. Lossa 
eventuell front när du städar 
under badkaret.

TOALETTSTOL

Toalettstolens utsidor och krök 
får inte glömmas. 

TVÄTTSTÄLL

3

Tvättställets undersidor ska 
också rengöras.
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VENTIL4

Rengör ventilen 
för frånluft
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CHECKLISTA

Kök

	 Väggar
		Fönsterkarmar
		Fönsterglas
		Fönsterbänk
		Element
		Ventil
		Belysning
		Eluttag
		Spisfläkt
		Spis invändigt
		Spis utvändigt
		Köksskåp och lådor,
 in- och utvändigt
		Kryddhylla
		Kyl, svarl och frys
		Dörrkarmar
		Dörrar
		Bänkskivor
		Diskbänk

		Golvlister
		Golv
		Tak

Bad och tvätt

		Tak
		Väggar
		Belysning
		Badrumsskåp
		Ventil
		Spegel
		Badkar
		Toalettstol
		Tvättställ
		Dörrkarmar
		Dörrar
		Golvbrunn
		Golv
		Under och bakom badkar
		Ev torkskåp in- och utvändigt

		Ev tvättbänk
		Ev tvättmaskin
		Ev torktumlare

Rum

		Fönsterkarmar
		Fönsterglas
		Fönsterbänk
		Element
		Eluttag
		Garderober och städskåp
		 in- och utvändigt
		Dörrkarmar
		Dörrar
		Golvlister
		Golv
		Trösklar

..........................................................................  ..........................................................................
Underskrift hyresgäst     Underskrift KBAB

HELTÄCKNINGSMATTOR1

ELEMENT2

MÅLADE YTOR3

Heltäckningsmattor som du själv 
lagt in får inte finnas kvar. Ta bort 
mattejp.

Elementen rengörs, även ”bakom”.

Målade ytor som fönsterkarmar och 
golvlister ska vara rena.

FÖNSTER4

Putsa fönstren på alla sidor, även 
mellan. Fönstersnickerier ska också 
tvättas.

GARDEROBER5

Torka ur garderobernas backar och 
hyllor.

DÖRRAR6

Dörrar rengörs. Kom ihåg 
överkanten.
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