
Städa noggrant och lämna
nycklarna i tid.
För att göra städningen enkel för dig visar vi här 
ett antal städtips och en checklista där du själv 
kan pricka av de viktigaste punkterna.

TÄNK PÅ ATT OM LÄGENHETEN INTE ÄR       
VÄLSTÄDAD MÅSTE VI DEBITERA DIG         
FÖR STÄDKOSTNADEN.

Städtips för köket

Spis och ugn

Rengör spisens plattor och ovansida. Gör ren   
plåtar och galler. Städa också bakom spisen      
så att väggen, golvet och spisens sidor blir rena.

Rengör spisfläkt, kåpa och filter. 

Rengör ugn och värmeskåp.

Kyl och frys

Frosta av – men använd inte skarpa föremål     
som kan orsaka skador. Torka rent. Stäng inte 
dörrarna efteråt utan låt luften komma till.

Städtips för dig som flyttar
Diskbänk, skåp, väggar  och golv

Tvätta diskbänk, vask och skärbräda. Torka av och  
tvätta skåp invändigt och utvändigt. Rengör kaklet 
och ta bort eventuell kakeldekor. Glöm inte krydd-
hyllan. Rengör också golv, väggar och tak.

Städtips för badrummet

Toalett

Rengör på insidan och utsidan. Glöm inte kröken.

Tvättställ

Tvätta rent med milt rengöringsmedel. Glöm inte 
undersidan av tvättstället och röret.

Badkar

Rengör badkaret med milt rengöringsmedel. Ta av 
fronten och gör rent bakom. Rensa golvbrunnen.

Fristående dusch

Tvätta duschväggar och golv med ett milt kalk-       
lösande rengöringsmedel. Var noga med att rengöra 
alla skarvar och lister. Här kan det vara bra att ta 
hjälp av en tandborste!

Städtips för vardagsrummet
och sovrummet

Fönstren putsas på insidan, utsidan och mellan     
glasen. Gör också rent snickerier och persienner.  
Elementen tvättas – även bakom.

Golven torkas av. Innerdörrar torkas av. Glöm inte 
ovankanten och listerna!

Städa ur skåp och garderober. Glöm inte hyllor och 
backar i skåpen. Eluttag och strömbrytare torkas av. 
Väggar och tak rengörs från damm.

Glöm inte förråd och garage!

Tänk på att även andra utrymmen som garageplats 
och förråd måste tömmas och städas.

Checklista på nästa sida.
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CHECKLISTA
Kök

Spisen

o Spisens ovansida

o Kokplattor, även kanterna

o Utrymmet bakom spisen

o Spisfläkt

o Kryddhylla

o Ugn

o Plåtar

o Galler

o Värmeskåp

Kyl, sval och frys

o Avfrostning

o Rengöring

Skåp, lådor, hyllor

o Invändigt

o Utvändigt

Övrigt i köket

o Skafferi

o Skärbräda

o Lampkupor

o Eluttag och strömbrytare

o Dörrar

o Dörrkarmar

o Dörröverkanter

o Väggar och tak

o Fönster, fönsterkarm, fönsterbänk

Badrum

o Tvättställ

o Kranar

o Badkar

o Duschväggar

o Golv

o Toalett

o Badrumsskåp

o Spegel

o Ventiler

o Lampkupor

Övriga rum

o Fönster, in- och utsida, mellan

o Värmeelement

o Dörrar, lister och överkanter

o Golv

o Skåp, garderober, backar, hyllor

o Eluttag strömbrytare

o Väggar, tak

Övriga utrymmen

o Förråd

o Garage


