
  
  

CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING  

  

INFÖR FLYTTSTÄDNING 
Se �ll a� hemmet är tomt samt a� kyl och frys är urplockade och avstängda. 
Vi �llhandahåller material och utrustning för fly�städningen. Befintliga skador måste rapporteras 
innan fly�städningen påbörjas, exempelvis fönsterrutor som ej går a� öppna. Vill du få fly�städning 
av biytor som balkong, förråd och garage kan du beställa de�a separat 
 
  

 
FLYTTSTÄDNING FÖR ALLA RUM:  
  
 Garderober, skåp och lådor in och utvändigt (invändigt endast om det är tomt) 
 Golv dammsugs och vå�orkas. Rengöring av socklar, lister samt dörrar och dörrkarmar 
 Rengöring av element, även bakom 
 Rengöring av fönsterbänker 

KÖK 
 
 Rengöring av spis, ugn, värmeskåp, plåtarna , galler, spis dras fram 
 Rengöring av kyl- och frysskåp, in -och utvändigt , även under (frys rengöres endast om den är 

avfrostad och tom när städningen påbörjas) 
 Rengöring av köksfläkt , ven�l (ej inu�) arbetsbänkar och diskbänk 
 Rengöring  diskmaskin in och utvändigt ( ej bakom) 
 Avtorkning av kökskåp, lådor,  Golv rengörs och vå�orkas 
 Rengöring av element 

BADRUM OCH TOALETT 
 

 Rengöring/avkalkning av kakel och klinker, avtorkning av väggar 
 Rengöring av toale�stol och tvä�ställ – Rengöring av badkar, in och utvändigt samt under 

(front �ll Jacuzzi demonteras och monteras kund) 
 Rengöring av fast belysning – Golv rengörs och vå�orkas 



 Avtorkning  av badrumsskåp samt putsning av speglar 
 Rengöring av element samt ventiler 
 Rengöring av golvbrunn 

 

 

 

FÖNSTER 
 Putsning av fönster, samtliga sidor 
 Rengöring av fönsterkarmar- Avtorkning av fönsterbrädor 
 Fönster som ej går öppna tvättas ej mellan , endast in och utsida 
 Insida putsas om fönster ej går att öppna 

    
 
 

 
TVÄTTSTUGOR 
 
 Rengöring av element-Rengöring av tvättmaskin/torkskåp, in och utvändigt 
 Rengöring av golv , socklar, lister , dörr 
 Rengöring av golvbrun 

   
 

 
GARANTI 
 
 Vi lämnar garanti på städningen , 1 vecka från flyttstädningstillfället.Klagomål efter kundens 

godkännande beaktas ej. 
   
  
  
  
  
 


