
    
 
 

Checklista inför avflyttning 
När det är dags att flytta är det väldigt viktigt att ni städar lägenheten ordentligt. Om vi 
eller hyresgästen efter dig inte är nöjd med städningen kan du få bekosta en 
flyttstädning, som kan komma att kosta dig: 

• 2 145kr för 1 R o K 
• 2 545kr för 2 R o K.  
• 2 945kr för 3–4 R o K. 

Använd dig av denna checklista för städningen så slipper ni missa någonting. 
Bocka av i rutorna nedan när ni utfört det. 

 

Kök 
Spis & ugn 

o Rengör hällens ovansida 

o Rengör ugn/ugnslucka och lådan under ugnen för plåtar och galler 

o Rengör alla plåtar och galler 

Fläkt 
o Rengör spisfläkten på alla sidor 

o Diska filter.  

Kyl & frys 

o Frosta av både kylen och frysen 

o Rengör både in- och utvändigt 

o Hyllor och plastlådor i kyl och frys ska vara hela. Om något är trasigt ska du köpa ny hylla, 

lucka eller låda.  

Diskbänk och skåp. 

o Rengör alla skåp och lådor både in- och utvändigt, samt under. 

o Rengör allt kakel. 

o Rengör diskbänk och vask. 

o Rengör källsorteringskärl noggrant. 

 



    
 
 

Badrum & toalett 

WC-stol, tvättställ, handfat, badrumsskåp och duschplats. 

o Rengör in- och utsidan av WC-stolen samt sitsen. 

o Rengör ovan- och undersidan av tvättstället och handfatet. 

o Rengör kran och blandare samt rören. 

o Rengör badrumsskåp/kommod in- och utvändigt. 

o Rengör golvbrunn till duschen och vattenlås till tvättställ 

o Rengör golv, väggar och kakelfogar ordentligt. 

o Rengör duschblandare, duschslang och duschmunstycke. 

Övrigt – hela lägenheten 

o Putsa fönstren – samtliga fönsterglas (invändigt, mellan och utvändigt). 

o Rengör alla fönsterbrädor. 

o Rengör snickerier, golvlister, garderobslister m.m. 

o Rengör samtliga dörrar (innerdörrar, ytterdörr, balkong-/altandörr). 

o Rengör alla element, även bakom. 

o Rengör alla skåp och garderober. 

o Rengör alla el-uttag och strömbrytare. 

o Rengör väggar och tak från damm. 

o Rengör fasta armaturer och ventiler. 

o Rengör alla golv. 

Balkong/uteplats 

o Rengör balkonggolvet/uteplatsen och balkongräcket. 

o Rengör balkongväggar/uteplatsens väggar. 

Kontrollera också 

o Tjänstedelare/router finns på plats i elcentralen. 

o Töm och städa förråd och garageplats (om ni har) 

 



    
 

 

Checklist before moving out 
 

When it's time to move, it is very important that you clean the apartment properly. If 
we or the tenant after you are not satisfied with the cleaning, you may have to pay for 
a moving cleaning, which may cost you: 
 

• 2 145kr for 1 R a K 
• 2 545kr for 2 R a K.  
• 2 945kr for 3–4 R a K. 

 
Use this checklist for cleaning so you do not miss anything. Check the boxes 
below when you have done each task. 
 
 
Kitchen 

Stove & oven 

o Clean the top of the stove. 

o Clean the oven / oven door and the drawer for plates and grids. 

o Clean all plates and grilles  

Fan 

o Clean the cooker hood on all sides. 

o Wash filters.  

Fridge Freezer 

o Defrost both the fridge and the freezer 

o Clean both inside and outside 

o Shelves and plastic boxes in the fridge and freezer must be intact. If something is broken, buy 

a new shelf, door or drawer. 

Sink and cabinets. 

o Clean all cabinets and drawers both inside and outside, as well as underneath. 

o Clean all tiles. 

o Clean the sink, sink and cutting board. 

o Thoroughly clean source sorting bins. 

 



    
 
 

 

Bathroom & toilet 

WC chair, washbasin, sink, bathroom cabinet and shower area. 

o Clean the inside and outside of the toilet seat. 

o Clean the top and bottom of the sink and sink. 

o Clean the tap and mixer and the pipes. 

o Clean bathroom cabinets inside and out. 

o Clean the floor drain to the shower and water trap for the washbasin. 

o Clean floors, walls and tile joints properly. 

o Clean shower mixer, shower hose and shower nozzle. 

Other - the whole apartment 

o Clean the windows - all windowpanes (inside, middle and outside). 

o Clean all windowsills. 

o Clean carpentry, floor moldings, wardrobe moldings, etc. 

o Clean all doors (interior doors, exterior door, balcony / patio door). 

o Clean all elements, even behind. 

o Clean all cabinets and wardrobes. 

o Clean all electrical outlets and switches. 

o Clean walls and ceilings from dust. 

o Clean fixed luminaires and valves. 

o Clean all floors. 

Balcony / patio 

o Clean the balcony floor / patio and the balcony railing. 

o Clean balcony walls / patio walls. 

Also check that 

o The router is in the power station. 

o Empty and clean storage and garage space (if you have any) 


