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Checklista Flyttstädning 
För att underlätta din flyttstädning, oavsett om du väljer att anlita oss eller 

väljer att städa själv, bifogar vi en checklista på moment som bör utföras. 

 

Kök 

□ Spis och ugn rengörs 

□ Spisen, spisens sidor, golvet och väggen bakom rengörs 

□ Spisfläkt, kåpa och filter rengörs 

□ Kyl och frys torkas rent utvändigt och invändigt 

□ Alla skåp torkas invändigt och utvändigt 

□ Kakel och kryddhylla rengörs 

□ Golv rengörs,väggar, tak och lampkupor dammtorkas och avfläckas. 

□ Strömbrytare, dörrar och handtag avfläckas 

□ Golvlister avtorkas 

 

Badrum/Tvättstuga 

□ Utrymmet under badkar rengörs 

□ Golvbrunnen rengörs 

□ Rengöring Tvättmaskin och Torktumlare, gummilister/ tvättmedelsfack 

□ Badkar/dusch rengörs 

□ Toalett och tvättställ rengörs 

□ In och utsidan av toalettstolen rengörs 

□ Rör och element avtorkas 

□ Badrumsskåp rengörs 

□ Golv rengörs, väggar, tak och lampkupor dammtorkas och avfläckas.  

□ Golvlister avtorkas 
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Övriga rum (vardagsrum, sovrum, hall) 

□ Golv rengörs, väggar, och lampkupor dammtorkas och avfläckas.  

□ Element rengörs 

□ Eventuella garderober rengörs invändigt och utvändigt 

□ Strömbrytare, dörrar och handtag avfläckas 

□ Golv dammsugs och våttorkas 

 

 

Fönster 

□ Putsa alla fönster på in och utsidan, öppningsbara fönster även mellan glaset 

□ Rengör fönsterkarmar 

 

 

Att tänka på innan Wikk  kommer 

 
 Lyfta av badkarsfront 

 

 Dra fram kyl och frys om vi ska rengöra bakom dessa 

 

 Fönstrens utsida ska gå att putsa inifrån rummet eller via hushållsstege som ej är 

över 2m. Om fönstren måste putsas från skylift ska arbetet beställas separat. 

 

 Vid kallare väder kan rengöringslösningen frysa trots t.e.x T-röd i lösningen, då 

kan vi inte utföra putsning utvändigt och mellan glasen. 

 

 Vi rengör ej kvarlämnade möbler t.ex. byråer och vitrinskåp. 

 

 Vi rengör ej plåtar och grillgaller 

 

 Städning av uthus, garage och gårdsplan beställs separat 

 

 Vid uppenbara brister i städningen eller anmärkningar av städningen vid 

besiktning kommer Wikk att åtgärda detta kostnadsfritt. 

 

 

 


