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Checklista vid flyttstädning
Din efterträdare i lägenheten har rätt att kräva att lägenheten är väl städad vid inflyttning. Om lägenheten är slarvigt städad när du lämnar den kan du bli tvungen att
betala städningen i efterhand.

Rum

Dammsug och torka golven. Målade ytor, golvlister och fönsterkarmar ska vara rena.
Persienner rengörs.
Gör rent elementen, även bakom.
Dörrar och garderober rengörs, kom ihåg överkanten.
Dammsug och torka ur garderobernas backar och hyllor.
Dekaler och andra uppklistrade detaljer ska tas bort.
Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och mellan glasen.

Kök

Målade ytor och kakel ska vara rena.
Töm skåp och lådor och gör rent in- och utvändigt.
Frosta av och rengör kyl och frys, både invändigt, utvändigt och under.
Dra fram spisen och rengör sidorna, väggen, skåpsidor och golv.
Rengör kokplattornas yta och kanter.
Rengör ugn och värmeskåp invändigt samt alla plåtarna och grillgallret.
Torka av köksfläkt både in- och utvändigt, rengör även filtret.
Rengör skärbrädans över- och undersida.
Dammsug och torka golvet.

Badrum, wc

Målade ytor och kakel ska vara rena. Rensa golvbrunnen.
Tvätta badkar, handfat, toalett och badrumsskåp. Även undersidorna och kröken i toalettstolen. Lossa fronten när du städar under badkaret.
Dammsug och torka golvet.

Balkong, förrådsutrymmen, garage

Städa och sopa på balkongen.
Förrådet ska tömmas, sopas och städas.
Har du ett garage måste det också sopas och städas.
Ta med dig alla dina tillhörigheter.

 

När vi är fler händer fantastiska saker. Därför skapar vi rum som är särskilt 
utformade för samvaro. Med kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter,  
skapar vi avkastning till Skandias försäkringstagare.
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