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CHECKLISTA STÄDNING 
 
Den lägenhet du lämnar ska vara väl rengjord och tömd vid avflyttning. Glöm inte balkongen, 
förrådet, källaren, vinden och cykelförrådet. 
Det kan vara bra att känna till att om inte städningen godkänns kommer hyresvärden bli 
tvungen att anlita en städfirma för att komplettera arbetet. Ni kommer då faktureras hela 
kostnaden för städningen. 
 
Har du under din hyrestid tagit bort skåpluckor, dörrar eller dylikt ska detta återställas före 
avflyttning. Du kan bli ersättningsskyldig för saknade eller skadade inventarier. Om du 
installerat maskiner måste du avlägsna utrustningen. 

 
 
Hela lägenheten 
 

 Rengör golv, lister, foder och trösklar 

 Ta isär fönster och tvätta glasen på båda sidor 

 Tvätta fönstersnickerier och fönsterbrädor med fuktig trasa 

 Rengör element och ventiler 

 Ta ner lampkupor och diska eller torka av dem 

 Rengör eluttag och strömbrytare 
  Varning! Uttag och strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten 

 Rengör garderober skåp och lådor inkl. hyllor/ backar in- och utvändigt 

 Rengör skåpluckor med mjuk svamp eller fuktig trasa 

 Rengör samtliga innerdörrar 

 
 

Kök  
 

 Dra ut och rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen, golvet och      
  skåpsidorna 

 Rengör kokplattornas eller hällens kanter 

 Rengör ugnsplåtar och grillgaller 

 Rengör diskbänk och bänkskivor. Glöm inte silen och under diskbänken 

 Rengör och avkalka kranar och diskbänk 

 Ta bort lösa lampkupor och diska dem 

 Rengör hyllorna i köksskåpen 

 Rengör köksluckor med mjuk svamp eller fuktig trasa 

 Rengör kyl och frys in och utvändigt. Dra fram skåpen om det går, rengör under och  
  bakom. Stäng av och frosta av och lämna dörrarna öppna 

 Rengör köksfläkt in- och utvändigt. Glöm inte filtret 
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Badrum 
 

 Rengör kakel från tvål och kalkavlagringar 

 Rengör in- och utsida av toalettstol, även kröken 

 Rengör tvättställ i och utanpå, även i silen 

 Rengör badkar/dusch, även i silen. Rengör även under och bakom badkaret 

 Torka ur badrumsskåp putsa spegeln  

 Ta bort lösa lampkupor och diska dem 

 Rensa golvbrunn från hår m.m. 

 Rengör golv och väggar från tvål och kalkavlagringar 
 
 

Övriga utrymmen 
 

 Töm, dammsug och torka rent förråd 

 Ta bort ev. trätrallar och rengör balkonggolvet på balkong 


