
Checklista för städning vid utflytt 
Badrum och toalett 

□ Tak – torkas av med torr trasa

□ Väggar – torka av ev. fläckar

□ Golv, golvlister och trösklar

□ Element – rengör även bakom

□ Dörrar – kom ihåg överkanten

□ Ventilationsdon

□ Badrumsskåp/Spegel

□ Badkar/dusch inkl. blandare/dusch- 

kabin – glöm inte under och bakom

□ Golvbrunn samt rör och botten- 

ventil till badkaret rensas

□ Tvättställ och blandare/kran - kom

ihåg att torka av undertill

□ Vattenlås under tvättställ rensas

□ Bidé

□ Toalettstol

□ Torkställning ovan badkar

□ Armatur/lampkupor

Kök 

□ Taken torkas av med torr trasa

□ Väggar – torka av ev. fläckar

□ Golv, golvlister och trösklar

□ Fönsterglas inuti, mellan och utvändigt

□ Fönsterbänk

□ Element – rengör även bakom

□ Dörrar – kom ihåg överkanten

□ Bänkskivor

□ Diskbänk och blandare/kran

□ Ventilationsluckan

□ Köksskåp och lådor in- och utvändigt

□ Spisfläkt in- och utvändigt – glöm inte filtret

□ Kryddhylla/skåp

□ Kyl/frys in- och utvändigt: rengör under,

bakom, frosta av frysen, stäng av kyl och frys

och lämna dörren öppen

□ Spis in- och utvändigt – golvspis dras fram

och rengörs bakom

□ Mikrovågsugn in- och utvändigt

□ Takarmaturer/lampkupor

□ Eluttag samt väggströmbrytare

□ Vattenlås och silar under diskbänk - rensas

Övriga rum 

□ Tak – torkas av med torr trasa

□ Väggar – torka av ev. fläckar

□ Golv, golvlister och trösklar

□ Fönsterglas inuti, mellan och utvändigt

□ Fönsterbänk

□ Element – rengör även bakom

□ Dörrar – kom ihåg överkanten

□ Garderober in- och utvändigt

□ Eluttag samt väggströmbrytare

□ Ventilationsdon

Övrigt utrymmen 

□ Balkong töms och städas – ev.

inglasning putsas in- och utvändigt

□ Lägenhetsförråd töms, städas och låses

Checklistan kan också laddas ner på www.johnmattson.se 
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