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Kök: 

 Drag ut spisen, rengör runt samt  
baksida, skåpsidor och golv. 

 Rengör kokplattornas kanter. 

 Rengör bakplåtar, ugnen och värmeskå-
pet invändigt. 

 Rengör skärbrädans över- och undersida. 

 Lampkupan ska monteras ner och diskas. 

 Rengör köksskåpens in- och utsidor. 

 Rengör köksfläkt/ventil in- och utvän-
digt. 

 Rengör, avfrosta och lufta kyl, sval och 
frys inklusive överskåp. 

 Tvätta av väggar, golv och lister. 

 Rengör alla element. 

 Rengör spisfläkt, in- och utvändigt. 

 Tvätta av dörrar och karmar. 

 Putsa fönsterglas och karmar, alla sidor. 

 Rengör fönsterbänkar. 

 Rengör ventiler. 

 Rengör lådor, in- och utvändigt. 

 Putsa armaturer. 

 Rengör kryddhylla. 

 Rengör bänkskivor och diskbänk och 
diskho. 

 Torka av eluttag. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Badrum/WC: 

 Golvbrunnen ska rensas.  

 Rengör toalettstolens in- och utsidor. 

 Tvätta av tak och väggar. 

 Golv- och golvbrunn ska tvättas. 

 Tvätta ur badrumsskåp. 

 Tvätta badkar in- och utvändigt samt 
under och bakom. 

 Putsa speglar. 

 Rengör ventiler. 

 Putsa armaturer. 

 Rengör tvättställ. 

 Tvätta av dörrar och karmar. 
 

Övriga rum: 
 Om du har lagt in heltäckningsmattor 

ska dessa avlägsnas från parkettgolv. Ta 
då även bort all mattape. 

 Rengör alla element, även bakom. 

 Alla målade ytor ska tvättas av. 

 Alla fönster ska delas och putsas på alla 
sidor. 

 Rengör garderober, in och utvändigt. 

 Rengör fönsterkarmar och bänkar. 

 Torka av eluttag. 

 Tvätta av dörrar och karmar. 

 Damsug och tvätta av alla golv och golv-
lister. 

 Spackla igen hål i väggar och tak. 

 Rengör balkongräcke och -golv. 

 Töm och sopa ur förråd. 
 
 
 
 
 

 

OBS! 
Kom ihåg att kontakta oss för en avflyttningsbesiktning av lägenheten. 

 

Checklista för avflyttningsstädning 
Du som hyresgäst ansvarar för avflyttningsstädningen när du lämnar en hyresrätt. Både hyresvärden 

och den tillträdande hyresgästen har rätt att anmärka om städningen är undermåligt utförd. Du kan då 
bli betalningsskyldig för att rätta till detta.  Använd därför gärna denna checklista som stöd. 

 




