Checklista för �lyttstädning
När du �lyttar har du som hyresgäst skyldighet att noga städa din lägenhet samt se till att brandvarnare som
hör till lägenheten �inns uppsatt. Om städningen inte blir godkänd vid besiktningen kommer du att
debiteras en summa på ca 2100 - 8000 kronor beroende på din lägenhets storlek.

KÖK
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Väggar dammtorkas/avtorkas

Golv dammsugs och våttorkas

Dörrar och handtag torkas av

Eluttag och strömbrytare torkas av

Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan

fönsterglasen. Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av

Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av

Element rengörs, dammsugs bakom och torkas av

Tak dammtorkas/avtorkas, takarmatur torkas av
Blandare kalkas av och rengörs

•

Spis och ugn rengörs i, ovanpå och på sidorna,

•

Värmeskåp torkas in- och utvändigt

•

•
•

•

•

•

•
•

liksom golvet under och bakom spisen. Ugnsgaller
och plåtar diskas

Kryddhylla torkas av

Kyl, frys och sval avfrostas, rengörs i, ovanpå och

på sidorna, liksom golvet under och bakom. Galler
och fack diskas

Skåp, lådor och luckor torkas in- och utvändigt.

Glöm inte undersidan av överskåpen

Bänkbelysning torkas av

Spis�läkt och �läktkåpa rengörs, �ilter diskas

Bänkar och skärbrädor rengörs
Kakel rengörs

Diskmaskin rengörs

Sop- och matavfallsbehållare rengörs

BADRUM
•

•

•

•

•
•

•

•

Väggar dammtorkas/avtorkas samt avkalkas

Golv dammsugs och våttorkas samt avkalkas

Dörrar och handtag torkas av

Eluttag och strömbrytare torkas av

Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av

Element rengörs, dammsugs bakom och torkas av

Tak dammtorkas/avtorkas, lampor torkas av
Blandare och duschhandtag kalkas av och rengörs

Tvättställ rengörs ovan, under samt bakom

•

•

Vattenledningar och rör torkas av

Skåp torkas in- och utvändigt

•

Speglar rengöres

•

Golvbrunnar rengörs, även locket

•
•

•

Badkar/duschkabin rengörs ovan, under samt
bakom

Toalett kalkas av samt rengörs i, under samt
bakom

Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan

fönsterglasen. Snickerier, persienner och fönsterbågar torkas av

ÖVRIGA BOSTADSRUM
•

Fönster tvättas in- och utvändigt samt mellan

•

Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av

•
•

•

•

•

•

•

•

fönsterglasen. Snickerier, persienner och fönsterbågar torkas av

Element dammsugs bakom och torkas av

Tak dammtorkas/avtorkas, lampor torkas av

Väggar dammtorkas/avtorkas

Golv dammsugs och våttorkas

Dörrar och handtag torkas av

Eluttag och strömbrytare torkas av

Skåp och garderober torkas in- och utvändigt

Ta bort tavelkrokar, skruvar och spikar från väggar
(gäller samtliga rum)

DÖRR, FÖRRÅD, GARAGE OCH BALKONG
Lägenhetsdörren torkas in- och utvändigt, ev klister
märken tas bort, tröskeln torkas

Förråd och ev balkong och garage sopas

Lägenhetsnr:_______________________________________
Signatur:____________________________________________
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