
Dammsug och torka av samtliga golv.

Alla skåp ska torkas både in- och utvändigt.  

Torka alla skåp in- och utvändigt.

Torka alla garderober in- och utvändigt samt garderobsinredning 
som hyllor och backar.

Torka av elementen även bakom elementet.

Gör ren ugnen in – och utvändigt samt plåtar och galler. 
Det finns speciella rengöringsmedel.

Rengör golv, väggar, dörrar, handtag, element, fönster, fönsterbräden, el-uttag, strömbrytare, karmar, lister och socklar.
I alla rum

Kök

Badrum

Vardagsrum och sovrum

Källar- eller vindsförråd och garage

Att tänka på

Rengör dörrar och handtag, dörrkarmar, golvsocklar och lister.

Rengör köksfläkt och filter.

Rengör hela WC-stolen – även på utsidan. Många glömmer 
att rengöra kröken.

Tömda och sopade/städade.

All utrustning som tillhör lägenheten ska finns på plats vid 
besiktningen som exempelvis garderober, hatthylla, dörrar 
med mera. 

Rengör ventiler både in- och utvändigt.

Kyl och frys ska frostas av och rengöras. Lämna dörrarna  
öppna efter rengöring.

Rengör badkar städa även bakom och under karet.

Putsa fönstren, tänk på att putsa alla sidor. 

Spisens samtliga sidor ska göras rena. Dra fram spisen 
för att komma åt ordentligt. Även sidorna på skåpen 
intill spisen och golvet ska torkas av.

Rengör hela handfatet även undersidan.

Finns persienner rengör dessa.

Finns skärbräda ska den rengöras på både över- och  
undersidan.

Putsa speglar.

Rengör fönsterbleck både på in- och utsida. Torka av karmar.

Ta bort spikar och krokar.

Finns armaturer som tillhör lägenheten ska dessa  
rengöras noga.

Ta bort eventuella fläckar på målade väggytor.

Rengör spishäll, kokplattor noggrant.

Rensa golvbrunnen.

Checklista städning

Lifra - Föreningsgatan 22, 211 52 Malmö, lifra.se, 040-33 08 60, info@lifra.se

Här vill vi ge tips och råd om städning inför flytt. Det är viktigt att lägenheten, 
eventuellt balkong/uteplats, garage och förråd är tömda och ordentligt städade. 

I samband med utflyttningsbesiktningen kontrollerar vi städningen. Får du 
anmärkningar på städningen och det finns tid kan du själv åtgärda anmärk-
ningarna annars fixar vi det och fakturerar dig för kostnaden.

Ta hjälp av vår checklista för tips och råd för hur du kan städa effektivt och för 
att komma ihåg alla städmoment. 


