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Tips vid flyttstädning 
 
En flyttstädning kräver att du är extra noggrann. Det räcker inte med en vanlig veckostädning. 
Städning i samtliga rum 

 Torka alla målade ytor, lister, trösklar, el-/bredbandsuttag och alla dörrar på alla sidor. 
 Torka ur skåp och garderober in- och utvändigt och ovanpå. Torka även skåpdörrens in- 

och utsida, hyllor och korgar samt korgbärare. 
 Putsa alla fönster på in- och utsida och mellan. Torka även fönsterkarm, fönsterbåge, 

fönsterbräda och persienner. Fönsterputsning ska även utföras vintertid. Använd lite 
spolarvätska i hinken så fryser inte vattnet. 

 Torka elementen, även bakom och på sidan. Har elementen filter ska även detta 
rengöras. 

 Rengör ventiler om det finns.  
 Dammsug och våttorka alla golv. 
 Rengör alla möbler som tillhör lägenheten om lägenheter har hyrts möblerad (till 

exempel om du bor i 16 kvm lägenhet). 
 Rengör alla fast installerade ljuskällor i taket. 

 

Städning i kök/kokvrå 
 Dra fram spisen och rengör alla utsidor samt skåpsidor och golv. 
 Rengör väggar och kakel/stänkskydd. 
 Rengör spisplattor/spishäll. 
 Rengör köksfläkten in- och utvändigt. Ta loss lösa delar och rengör samt återmontera. 
 Rengör ugnen, även ugnsluckans in- och utsida samt förvaringslådan invändigt. Rengör 

plåtar, galler och sidogaller som håller plåtarna. 
 Rengör skärbrädans alla sidor. 
 Våttorka köksskåpens in- och utsida och köksluckornas alla sidor. Våttorka kökslådornas 

in och utsida. Var extra noga med lådfronternas in och utsida. 
 Avfrosta och rengör kyl och frys. Även tätningslisterna, hyllplan och förvaringslådorna 

på kylskåpets dörr ska rengöras. Lämna dörrarna öppna efter rengöringen är klar. 
Finns överskåp skall även det rengöras.  

 Rengör under kyl och frys genom att dra fram skåpet och dammsug med möbel-
munstycket på baksidan skåpet. 
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Städning i WC/duschrum 
 Skura toalettstolen in- och utvändigt samt undersida. Rengör WC-lockets alla sidor 

genom att ta lös den från stolen. 
 Rengör tvättstället, även undersidan, kran, rörledningar samt vattenlåset. Rengör även 

väggen. 
 Skura väggarna noga och framför allt i duschen. Rengör vattenledningar, dusch-

blandaren, duschstång och duschmunstycke samt slang. 
 Rengör golvbrunnens vattenlås och galler. 
 Har du egen tvättmaskin ska du rengöra maskinen på utsidan. Ta lös tvättmedelsfacket 

och rengör, även där den sitter monterad. 

 

Sortering av skräp vid avflyttning 
I våra soprum får du bara slänga hushållsavfall, tidningar, pappers- och plastförpackningar. 
Allt övrigt skräp ska du lämna till återvinning på Gimonäs eller Klockarbäcken. 
 
För öppettider gå in på www.vakin.se  
 


