
 

Komihåglista avflyttningsstädning 

 
Du som flyttar ur lägenheten är ansvarig 
för att flyttstädningen blir noggrant 
utförd. Om den inte godkänns får du 
betala för en ny städning. Kom ihåg att 
eventuella egenhändigt installerade el 
eller rör dragningar skall tas bort. 
 
Kök 
□ Dra ut spisen, rengör runt om, in- och 

utvändigt 
□ Spisfläkt in- och utvändigt 
□ Kokplattor, bakplåtar, ugn och 

värmeskåp invändigt 
□ Skärbrädans över- och undersida 
□ Köksfläkt och ventiler  
□ Kryddhylla 
□ Köksskåpens in- och utsidor samt 

kökslådor 
□ Bänkskivor och diskbänk samt diskho 
□ Kyl, sval och frys avfrostas, rengörs, 

stängs av och lämnas öppna, dra ut 
kyl/frys och dammsug bakom och runt 
om 

□ Tak och armaturer, diska lampkupan 
□ Väggar, golv, lister och trösklar 
□ Dörrar och dörrkarmar 
□ Element och eluttag 
□ Fönster tas isär och tvättas på alla 

sidor, även snickerier  

Övriga utrymmen 

□ Städa eventuell balkong eller uteplats 
□ Städa förrådsutrymmet i källare eller 

på vind 

 
 

 
Badrum 
□ Golvbrunnen rensas och rengörs 
□ Badrumsskåp 
□ Badkar/dusch, in och utvändigt 
□ Under och bakom badkar, ta av 

fronten 
□ Spegel 
□ Ventiler 
□ Armaturer 
□ WC-stol 
□ Tvättställ och vattenlås rensas 
□ Tak och armatur 
□ Väggar, golv, lister och trösklar 
□ Dörrar och dörrkarmar 
□ Fönster tas isär och tvättas på alla 

sidor, även snickerier 
□    Dra ut och rengör runt om och bakom                          

eventuell tvättmaskin/torktumlare 
 
Övriga rum 
□ Eventuellt egenhändigt inlagda 

heltäckningsmattor och golv tas bort 
□ Målade ytor rengörs 
□ Garderober rengörs in- och utvändigt, 

även backar och hyllor 
□ Tak och väggar rengörs från damm 
□ Golv, lister och trösklar 
□ Dörrar och dörrkarmar, glöm ej 

överkanten 
□ Element och eluttag 
□ Fönster tas isär och tvättas på alla 

sidor, även snickerier 
□ Eventuella ditsatta dekaler och 

klistermärken tas bort 
□ Utrustning som tillhör lägenheten 

skall lämnas kvar t ex hatthylla, 
dörrar, och beslag 

□ Eventuella ditsatta kabellister på 
golv, tak och väggar tas bort 

 
 

 

 

 

 

 


