Flyttstädning
När du ska flytta måste du göra en grundlig städning av din lägenhet så att den
är ren när nästa hyresgäst kommer. I samband med flytten kommer vi från
Maxab fastigheter och besiktar lägenheten. Har du inte städat ordentligt eller om
det finns skador som inte betecknas som normalt slitage kan du bli
ersättningsskyldig.
För att underlätta din flyttstädning har vi gjort en checklista i punktform där vi
tar upp det som är viktigt att komma ihåg.
Tänk på att undvika stålull på spis, kakel, toalett, handfat och badkar eftersom
det repar ytskiktet.
• Golv
Dammsug och våttorka. Kom ihåg golvlister.
• Väggar
Dammas eller torkas med fuktig trasa.
• Fönster
Putsa invändigt, utvändigt och emellan. Torka fönsterkarmar och
fönsterbrädor.
• Dörrar
Torka av alla dörrar, handtag, kanter och dörrkarmar.
• Element
Damma eller dammsug bakom elementen. Torka sedan med fuktig trasa.
• Garderober
Rengör invändigt, hyllplan, fästen och trådkorgar. Torka av dörrar och
damma ovansidan.
• Balkong och förråd
Tillhör också lägenheten och skall städas.
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Köket
• Spis
Dra ut spisen, rengör golvet väggen och skåpsidorna. Rengör spisens alla
sidor. Rengör ugnen och diska plåtarna.
• Fläkt
Ta loss filtret och rengör.
• Kyl och frys
- Stäng av och rengör invändigt.
- Tag lös och diska lådor, fack och löstagbara hyllplan.
- Torka dörrarna och rengör överskåp.
- Tag loss ventilationsgaller, diska och rengör utrymmet innanför.
• Skåp och lådor
Torka skåpluckor och lådfronter. Rengör skåp och lådor invändigt
• Skärbräda
Rengör på båda sidor.
• Kryddhylla
Torka av kryddhylla
Badrum
• Handfat
Rengör handfat och kran. Kom ihåg undersidan och röret.
• Toalett
Rengör invändigt med toalettborste. Torka utvändigt.
• Badkar/Dusch
Tag bort badkarets front. Gör rent under, bakom och i badkaret. Rensa
golvbrunnen och torka brunnslocket på båda sidor.
• Badrumsskåp
Torka av badrumsskåpet utvändigt, invändigt och putsa spegeln.
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