
Rum
 � Fönster: Tvätta rent utan ränder på 

in- och utsida samt emellan.

 � Golv: Dammsug, torka, moppa och ta 
bort eventuella fläckar.

 � Eluttag och strömbrytare: Torka av.

 � Dörrar: Städas av, även ramen runt 
dörren.

 � Speglar: Putsas.

 � Lister: Torkas av.

 � Väggar: Tvätta bort fläckar.

Kök
 � Spis: Keramikhäll rengörs med 

särskild skrapa för att få bort 
fastbränt smuts & kokplattor städas 
med svinto, dra sedan ut spis för att 
städa bakom samt torka av sidorna

 � Ugn: Tvätta in- och utvändigt, använd 
skrapa för fastbränd smuts. Skrubba 
plåtar och galler rena. Glaset på 
ugnen kan oftast öppnas med två 
skruvar.

 � Spis och ugnsvred: Plockas av och 
skrubbas rena.

 � Spisfläkt: Rengör fläktkåpan 
utvändigt och invändigt så gott det 
går samt ta bort allt fett från filtret.

 � Diskbänk: Rengörs från kalk och 
liknande.

 � Köksskåp: Torka ut- och invändigt, 
även handtag.

 � Kyl: Torka in- och utvändigt, även 
gummilist. Dra ut kylskåpet och 
dammsug bakom. Lämna dörrarna 
öppna om kyl och frys är avstängda.

 � Frys: Frosta av och torka sedan av.

Badrum
 � Tvättställ/badkar: Skrubba bort kalk, 

tvålrester & hudavlagringar, skölj se-
dan av.

 � Dusch: Använd kalkmedel för att ta 
bort kalk från kakel och klinkers. Har 
du aldrig tidigare tagit bort kalk kan 
du behöva upprepa det ett par gånger. 

 � Golvbrunn: För nyare golvbrunnar: 
Skruva upp och ta av gallret, ta upp 
insatsen med handtaget och rensa 
bort all smuts, skrubba ren. Sätt noga 
tillbaka och fyll sedan på med vatten. 
För äldre golvbrunnar: så plockar man 
upp gallret och städar rent insida med 
hjälp av rengöringsmedel. 

 � Golv: Dammsug och moppa av.

 � Toalett: Rengör noga runt om, utanpå 
och inuti.

 � Spegel: Putsa och ta bort kalk.

 � Badrumsskåp/hyllplan: Torka rent.

 � Ventil: Torka bort smuts och damm.

Övrigt
Samtliga lampor ska fungera.

Förråd ska vara tömt och rent.

garageplats/p-plats/övrig plats ska vara 
städat och rent.

Se över så att du har alla nycklar du fick 
när du flyttade in.

Vi hoppas att du trivts hos oss.

Lycka till!
Hälsningar MKB
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CHECKLISTA STÄDNING


