Checklista flyttstädning

Kök
□

Dra ut spisen, rengör runt om samt på bakvägg, skåpsidor och golv.

□

Rengör spishäll.

□

Gör rent bakplåtar och ugn invändigt.

□

Kökskåpa och ventilationsdon rengörs in- och utvändigt.

□

Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena, kom ihåg överkanterna.

□

Rengör lådor in- och utvändigt.

□

Rengör skärbrädans över- och undersida.

□

Rengör bänkskivor, diskbänk och diskho.

□

Lampor tas ner och diskas.

□

Kyl och frys rengörs in- och utvändigt samt frostas av och luftas. Kyl och frys dras ut och vägg,
golv och baksida skåp rengörs.

□

Rengör skärbrädans över- och undersida.

□

Avtorkningsbara väggar rengörs.

□

Vattenlås rengörs.

Badrum och WC
□

Tak och ventilationsdos rengörs. Ventilationsdonet rengörs genom att skruva ner hela donet, dvs
den yttre ringen. Den inre ringen får ej vridas på då den är inställd för att ventilationsflödet i
lägenheten skall vara rätt.

□

Avtorknningsbara väggar rengörs, även kakelfogarna

□

Rengör lampor, badrumsskåp och spegel.

□

Handfat och tvättställ rengörs. Vattenlås rengörs.

□

Toaletten skuras. Kom ihåg toalettstolens utsidor och krök.

□

Rengör golven och rensa golvbrunnen.

□

Rengör och torka av tvättmaskin och torktumlare, även bakom. Rensa filtren och gör rent
avloppet.
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I alla rum
□

Ta bort krokar efter tavlor och liknande. Hål lagas med spackel och färg.

□

Målade ytor, golv, tak, trösklar och golvlister rengörs.

□

Garderoberna rengörs. Kom ihåg hyllor, backar och översidor.

□

Dörrar tvättas rena. Kom ihåg överkant samt karmar.

□

Fönster delas och putsas på alla sidor samt karmarna.

□

Fönsterbänkarna rengörs.

□

Elementen rengörs, även bakom i den mån det går.

□

Eluttag och ventilationsdon rengörs. Använd inte blöta trasor när du torkar av eluttagen.

□

Heltäckningsmattor tas bort på parkettgolv. Kom ihåg att ta bort all mattejp.

□

Luckor till IT- och elskåp rengörs.

□

Fönsterventiler rengörs.

Balkong/uteplats
□

Glasräcke skuras.

□

Trall, plastmattor etc. borttages. Betonggolv rengörs.

□

Fönsterbleck och eluttag rengörs.

Lägenhetsförråd
□

Golv rengörs.
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