
STÄDSCHEMA FÖR 

FLYTTSTÄD 

I samtliga utrymmen: 

Tak – Rengör taket med en fuktig trasa 

Väggar – Dammsug tapetserade väggar, och tvätta målande väggar 

Golv – Dammsug och våttorka 

Golvlister och trösklar – Rengör 

Fönster – Tvätta fönstren, och ta isär fönstren och tvätta på båda sidor om det behövs 

Fönsterbrädor – Rengör 

Ventiler och element – Rengör 

Taklampor – Ta ner lampkupor och diska dem 

Eluttag och strömbrytare – Rengör med en lätt fuktad trasa, var försiktig! 

Garderober, skåp, lådor, hyllor m.fl – Rengör in och utvändigt 

Skåpluckor – Rengör 

Innerdörrar – Rengör 

 

Kök: 

Kyl och frys – Stäng av och frosta av. Rengör in- och utvändigt. Lämna kyl- och frysdörrarna öppna 

Spis – Dra ut spisen och rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen, golvet och 

skåpsidorna. Rengör även kokplattorna och dess kanter 

Ugn – Rengör ugnen invändigt samt dess plåtar och galler 

Diskbänk och bänkskivor – Rengör 

Lampor – Ta ner lampkupor och diska dem 

Köksskåp – Rengör hyllorna 

Köksluckor – Rengör 

Köksfläkt – Rengör in- och utvändigt samt även filtret 

 

Badrum: 

Tak – Rengör taket med en fuktig trasa 

Väggar – Rengör väggarna från tvål och kalkavlagringar 



Golv – Rengör golven från tvål och kalkavlagringar 

Toalettstol – Rengör utsidan och insidan noga 

Badkar/dusch – Rengör utanpå och i badkaret/duschen. Rengör även under och bakom badkaret 

Badrumsskåp – Torka ut och rengör utanpå 

Speglar – Putsa 

Lampor – Ta ner lampkupor och diska dem 

Golvbrunn – Rensa från hår m.m. 

 

Övriga utrymmen: 

Förråd – Töm, dammsug och torka rent 

Balkong – Rengör golvet 

 

Tänk på att lämna din bostad med samma utrustning som fanns i bostaden när du flyttade in. Har du 

exempelvis tagit bort någon dörr måste den återställas. Använd inte slipande material när du städar 

eftersom det repar ytorna och förstör dem. Glöm inte att ta med allt ditt skräp från bostaden när du 

lämnar den. Lycka till! 

 


