
Städtips!

En flyttstädning innebär att lägenheten ska rengöras mycket väl.
All smuts och alla fläckar som går att avlägsna ska bort.
Följ tipsen så minskar du risken för att bli debiterad för städning.

Bara vatten rengör inte tillräckligt, tänk på att använda rätt rengöringsmedel för ändamålet.

Använd inte svamp som river på målade eller lackerade ytor.
Trägolv är känsliga för vatten, använd därför sparsamt med vatten.

Kök
Torka av kökets golvsocklar, sidor, lister och samtliga luckors 
över- och underkant samt in- och utsidor.
Torka ur skåp och lådor invändigt.
Torka av kakel.
Rengör skärbrädans under- och översida.
Dra ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg,
skåpsidor och golv.
Rengör spisen/ugnen och värmeskåpet in- och utvändigt,
samt plåtar. Special rengöringsmedel finns.
Rengör fläkten och ev. filter.
Använd Svinto eller dylikt till diskbänken/diskho.
Kyl, frys och sval inklusive överskåp rengörs in- och utvändigt,
samt frostas av och luftas.
Fönster tas isär och tvättas på alla sidor, även snickerier.
Målade ytor samt dörrar, dörrkarm och golvlister skall vara rena.
Skura golvet.

Badrum och toalett
Rengör toalettstolen in- och utvändigt – ta av toalettsitsen och rengör.
Rengör dusch noga.
Rengör badkar – ta bort badkarsfronten och rengör under och runt badkar
Rensa golvbrunn i dusch/bad.
Golv och samtliga väggar med kakel eller våtrumstapet ska torkas av.
Pusta ev. fönster, samt torka fönsterbräda samt lister runt fönster.
Rengör badrumsskåp och putsa speglar – bägge sidorna.
Rengör tvättstället in- och utvändigt, glöm inte bottenventilen.
Rengör samtliga vattenkranar/blandare. 

Rum, hall och klädkammare
Elementen skall rengöras.
Fönster tas isär och tvättas på alla sidor, även snickerier.
Väggar ska dammas av med dammvippa.
Målade ytor samt dörrar, dörrkarm och golvlister skall vara rena.
Torka av ev. garderober in- och utvändigt.
Skura golven.

Tänk på att torka av ovanpå dörrkarmar och fönsterfoder.

Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t ex dörrar,
hatthyllor, brandvarnare och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten.

Kom ihåg att städa ur ditt lägenhetsförråd och balkong!


