Sida 1 av 2

Checklista för städning
De utrymmen du lämnar ska vara väl rengjorda och tömda vid avflyttning. Denna checklista
hjälper dig att inte glömma något och ger dig tips på hur städningen ska bli effektiv. Observera
att om städningen är bristfärdig och inte godkänns måste Tunafastigheter anlita en städfirma
och du som hyresgäst faktureras hela kostanden för städningen.
Fönster
Tvättas in- och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier, fönsterkarmar, fönsterbänk och eventuella
persienner torkas av.
Generellt
- Golvlister, dörrfoder och trösklar avtorkas.
- Element rengörs, torkas emellan och bakom om möjligt.
- Armaturer dammtorkas, eventuell bänkbelysning.
- Arkiv/garderober/skåp torkas både in och utvändigt.
- Dammfällor (ovansida köksstomme, tak till WC, utstickande lister etc.) dammtorkas.
- Golv dammsugs och våttorkas/moppas.
- Dörrar och handtag torkas av.
- Väggkontakter samt strömbrytare avtorkas med en lätt fuktig trasa.
Tänk på att uttag och strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten!
- Blandare till kök/pentry, våtutrymmen, kalkas av och rengörs.
- Vattenledningar och rör torkas av.
- Hyllor rengörs och avtorkas.
- Ventilationsdon till- och frånluft avtorkas och rengörs.
- Fast installerade speglar torkas av.
- Spotlightarmaturer ska ha fungerande lampor vid avflyttningen.
Kök/pentry
- Köksskåp och lådor rengörs och våttorkas. Hyllor och lådfronter torkas av.
- Spis/ugn/mikrovågsugn rengörs i, ovanpå och sidor samt bakom. Eventuella galler och plåtar
diskas. Om möjligt dras spis ut och städas bakom, spisen bör vara framdragen vid genomgång.
- Kylskåp och frys rengörs i, ovanpå och på sidorna. Frysen avfrostas och galler, hyllor och fack
diskas. Lämna frysen och kylen avstängda och öppna.
- Fläkt/fläktskåp/kåpa rengörs.
- Diskmaskin rengörs, om möjligt ovanpå och sidor.
- Bänkar rengörs.
- Klinker och kakel skrubbas vid behov, våttorkas.
Våtrum och WC
- Väggar i våtrum dammtorkas/torkas av.
- Golv skrubbas vid behov, dammsugs och våttorkas.
- Eventuella skåp eller hyllor i våtutrymmen torkas in- och utvändigt.
- Toalettstolar rengörs och avtorkas.
- Duschväggar rengörs och avtorkas.
- Golvbrunnar rengörs, eventuellt hår avlägsnas (glöm ej att även avlägsna hår under
golvbrunssil).
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- Blandare kalkas av och rengörs.
- Tvättställ rengörs ovan under och bakom.
- Eventuell tvättmaskin/torktumlare/torkskåp avtorkas, lösa delar rengörs samt filterrengöring.
Förrådsytor
- Släng skräp.
- Sopa golv och torka rent.

