Samtliga rum

Kök

Bad/wc

q Fönsterkarmar

q Tak

q Tak

q Fönsterglas

q Väggar

q Väggar

q Fönsterbänk

q Fönsterkarmar

q Belysning

q Element

q Fönsterglas

q Badrumsskåp

q Eluttag

q Fönsterbänk

q Ventil

q Garderober och städskåp

q Element

q Spegel

q Ventil

q Badkar

q Dörrkarmar

q Belysning

q Toalettstol

q Dörrar

q Eluttag

q Tvättställ

q Golvlister

q Spisfläkt/ventil

q Dörrkarmar

q Golv

q Ugn invändigt

q Dörrar

q Trösklar

q Spis utvändigt

q Under och bakom

in- och utvändigt

Farmors städknep:
Lite ättika ihop
med fönsterputs
ger extra blanka
fönsterrutor!

q Köksskåp och lådor

badkar

in- och utvändigt

q Golvbrunn

q Kryddhylla

q Golv

q Kyl, sval och frys

q Tröskel

Om du undrar över något i samband med
att du flyttar ut är du välkommen att
kontakta kundtjänst på tel 08-508 39 000.
Distrikt Västerort/Innerstaden
Hornsgatan 128, Södermalm
Distrikt Sydväst
Måsholmstorget 16, Skärholmen C

nr 341.234.

rent
hemma

Distrikt Sydöst
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Öppettider
Måndag – torsdag 8.15-16.00
Fredag 8.15-15.00
Läs mer på stockholmshem.se

q Dörrkarmar
q Dörrar
q Bänkskivor
q Diskbänk

Övrigt

q Golvlister

q Förråd/garageplats

q Tröskel

q Balkong/uteplats
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Praktiska checklistan

Kontakta oss

rent
hemma
Städtips och checklista
för dig som ska flytta

Här är några tips
för städningen.
Checklistan kan
också vara till
god hjälp!

9

7

1

12
14

Bad och toalett
14 Rensa golvbrunnen.

8

15 Gör rent badkar/dusch. Lossa

eventuell front när du städar under
badkaret. Torka av kaklet.

Städtips

16 Hela toaletten rengörs, glöm inte
10

utrymme för utrymme

utsidor och krök.

18

17 Tvättstället rengörs, även under-

sidan.
2

11

Samtliga rum

18 Kranar och duschblandare rengörs.

15

1 Rengör elementen, även bakom.

Kök

2 Putsa fönstren på alla sidor, även

mellan rutorna.
3 Snickerier och lister ska förstås

också tvättas.

7 Drag fram spisen genom att ta
5

4 Torka ur garderobernas backar

3

och hyllor.

tag i kanterna. Rengör sidor och
bakstycke samt vägg, skåpsidor
och golv.
8 Spisplattor/häll rengörs.

5 Rengör dörrarna och glöm inte

ovankanten.

9 Rengör ugnen och förvaringsut-

rymme invändigt samt plåtar och
grillgaller. Såpa är bra att använda.

6 Om du har lagt in heltäcknings-

mattor måste de tas bort, inklusive
all mattejp (ej bild).

10 Köksfläkten och/eller ventil ska
4

Övrigt

17

19 Balkong/uteplats töms och städas.

11 Kyl/sval och frys inklusive över-

20 Förråd/garageplats töms och städas

skåp avfrostas, rengörs (även
bakom) och luftas.

(ej bild).

12 Köksskåpens in- och utsidor ska

16

tvättas rena. Glöm inte skåpluckornas ovankanter. Gör rent kakel
och bänkskivor.
13 Skärbrädans ovan- och undersida

Tänk på att...

rengörs (ej bild).

rengöras in- och utvändigt. Ta loss
fläktfiltret och rengör.
19

...om lägenh
eten inte är or
dentligt städad
på avflyttning
sdagen komm
er vi att
debitera dig fö
r städning.
...tömma och
städa balkon
g, förråd och
garage, de til
lhör också lä
genheten.

