
Bostaden ska städas ordentligt och noggrant när du flyttar ut
Om hyresgästen efter dig inte är nöjd med städningen kan du bli skyldig att 
betala för en städfirma. Kostnaden för detta kan bli flera tusen kronor.

Beställ flyttstädning själv, undvik överraskningar
Om du känner att flyttstädningen inte är något du vill göra eller klarar av 
är ett tips att kontakta en extern städfirma. På så sätt kan du spara tid och 
istället fokusera på flytten. När du på egen hand anlitar en städfirma kan du 
nyttja det statliga RUT-avdraget för att få ned kostnaden.

Kontrollera även 

• Att samtliga glödlampor och lysrör fungerar – glöm inte kyl, frys, ugn, 
fläkt och bänkbelysning. 

• Att brandvarnaren fungerar (9 Volts batteri).

• Att propparna i elskåpet fungerar (finns att köpa i livsmedelsaffären).

• Kom ihåg att även städa eventuellt tillhörande förråd, även om det inte 
har använts.

Har du några frågor, kontakta Östersundshems kundservice 
Tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se

Flyttstädning



Köket

Kök 
o Spis – Dra ut spisen. Rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen, golvet och skåpsidorna. 
 Rengör kokplattorna. 

o Ugn – Rengör ugnen invändigt. Rengör även plåtarna, grillgallret och frontluckan (alla sidor av glaset). 
 Plocka bort plåtstegarna/skenorna för att komma åt alla ytor.

o Diskmaskin – Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filter och spolarmar.

o Diskbänk och bänkskivor – Rengör. Skruva inte isär vattenlåset.

o Kranar och diskbänk – Rengör.

o Lampor – Ta bort lösa lampkupor och diska dem. 

o Köksskåp – Torka invändigt och rengör hyllorna. 

o Köksluckor – Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa, även längs med kanterna.  

o Kyl och frys – Stäng av och frosta av. Rengör in- och utvändigt, även listerna. 
 Dra fram skåpen om det går. Rengör under och bakom. Var varsam när du rengör de dammiga kylrören, 
 hårdhänt behandling kan få dem att sluta fungera. Lämna dörrarna öppna när rengöringen är färdig. 

o Köksfläkt – Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filtret, ett nytt finns att hämta i vår reception. 

Köksskåp
Glöm inte luckorna, 
rengör utanpå och  

runt alla kanter.

Glöm inte!
Rengör utrymmet 
under diskbänken. Spis/ugn

Dra fram spisen och  
städa bakom. Plocka bort 

ugnens plåtstegar för 
bättre rengöring.

Spisfläkten
Rengör invändigt. 
Nytt filter finns att  

hämta hos oss.

Kyl och frys
Rengör även 

bakom skåpet.

!



Badrummet

Badrum/WC 
o Kakel/fogar/väggar – Rengör från tvål och andra avlagringar. 

o Toalettstol – Rengör noga utsidan och insidan.  Kom ihåg att även rengöra kröken.

o Tvättställ – Rengör utanpå, under och i tvättstället, blandaren, samt även i silen och vattenlåset. 

o Dusch – Rengör i duschen. Väggar, dörrar, golv, blandaren, slangen, duschhuvudet. 
 Rengör och rensa golvbrunnen från hår m.m. 

o Badrumsskåp och speglar – Torka skåpet både utvändigt och invändigt. Putsa spegeln, även ovanpå. 

o Lampor – Ta bort lösa kupor och diska dem. 

o Golv och väggar – Rengör från tvål och andra avlagringar. 

o Badkar – Rengör in- och utvändigt. Även under och bakom. Rengör och rensa golvbrunnen. 

o Tvättmaskin och torktumlare – Rengör in- och utvändigt, glöm inte att rengöra filtret i båda. 
 Dra fram maskinerna och rengör bakom och under dem.

Tvättmaskin  
och torktumlare

Rengör maskinerna in-  
och utvändigt. Glöm  

inte filtret i båda.

Tvättstället
Skruva isär rören och 

rengör. Ta ett foto så att 
du lättare ser hur rören 

ska monteras.

Badkaret
Rengör även under  

och bakom. Glöm inte  
golvbrunnen.

Duschen
Allt ska rengöras, även 

väggar, duschslang  
och dörrar.

Toalettstolen
Hela stolen ska  

rengöras. Invändigt  
och utvändigt!

!



Alla rum

För alla utrymmen
o Väggar – Dammsug tapetserade väggar. 

o Tak – Dammsug bort damm och spindelväv, men undvik att göra märken! 

o Golv, golvlister och trösklar – Dammsug och fukttorka med urvriden trasa. Häll inte vatten på trägolv! 

o Fönster – Tvätta glasen in- och utvändigt, och (om du har öppningsbara fönster) även mellan glasen. 
 Är det minusgrader kan du blanda lite T-röd eller spolarvätska i vattnet.

o Fönstersnickerier och fönsterbrädor – Rengör med en mjuk svamp eller trasa. 

o Element och ventiler – Dammsug och torka av, använd en dammvippa för att komma åt bakom elementen. 

o Lampor – Ta ner lampkupor och diska eller torka av. 

o Eluttag och strömbrytare – Rengör med en lätt fuktad trasa. 
 OBS! Uttag och strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten. 

o Garderober, skåp och lådor samt hyllor och backar – Rengör in- och utvändigt, samt ovanpå. 

o Skåpluckor – Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa, även längs med kanterna. 

o Innerdörrar – Rengör samtliga. Torka av.

Förråd
o Töm, dammsug och torka rent. 

Bakom element
Med en dammvippa  

kommer du åt bakom 
elementen. 

Akta trägolvet!
Häll inte vatten på golvet. 
Våttorka endast med en 

urvriden trasa!

Tvätta fönstren
Vid minusgrader kan  
du blanda lite T-röd 
eller spolarvätska  

i vattnet.
Rent tak

Dammsug damm och 
spindelväv. Undvik att 

göra märken! 

!


