Checklista för Flyttstadning
Alla vanliga bostadsrum rengörs enligt följande
Synligt damm på väggar och i tak borttages
Utrymmen mellan vägg och element dammtorkas om möjligt
Fönster tvättas in- och utvändigt på båda sidor av samtliga fönsterglas
Fönsterbågar våttorkas med rengöringsmedel
Snickerier våttorkas med rengöringsmedel
Lösa persienner våttorkas
Garderober och inredning våttorkas med rengöringsmedel in- och
utvändigt
 Golv våttorkas med rengöringsmedel
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Golvlister och trösklar våttorkas med rengöringsmedel
Målade väggar avfläckas
Målade tak avfläckas
Kaklade ytor rengörs
Utrymmen mellan vägg och element rengörs om möjligt
Fönster tvättas in- och utvändigt på båda sidor av samtliga fönsterglas
Fönsterbågar våttorkas med rengöringsmedel
Snickerier våttorkas med rengöringsmedel
Bänkskivor rengörs med rengöringsmedel
Skärbrädor rengörs med rengöringsmedel på över och undersida
Skafferi våttorkas med rengöringsmedel på ut- och insida
Alla köksskåp våttorkas med rengöringsmedel på ut- och insida
Ytan ovanpå väggskåpen i köket våttorkas med rengöringsmedel
Golv våttorkas med rengöringsmedel
Golvlister och trösklar våttorkas med rengöringsmedel
Spisen rengörs ut- och invändigt
Ugnsplåtar och galler rengörs
Golv - och väggytor bakom spisen rengöres på alla sidor
Lampskärmar & kåpor till armaturer nedmonteras och rengörs
Köksfläkt rengörs in- och utvändigt
Luftventiler och galler rengörs
Kyl, sval och frys rengörs in- och utvändigt
Utrymmen bakom och under kyl & frys rengörs
Skåp över kyl & frys rengörs ut- och invändigt
Diskhoar rengörs
Avloppsventiler i diskho och eventuellt lösa avloppsgaller rengörs
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Badrum, WC












Badrumskåp rengörs in- och utvändigt
Speglar putsas
Badkar / dusch rengörs och avkalkas om det behövs
Golvet under badkar / duschkabin våttorkas
Toalettstol & lock rengörs på in- och utsida
Handfat rengörs på in- utsida
Avloppsgaller rensas och rengörs
Golvbrunnar rensas
Kaklade ytor rengörs
Målade väggar våttorkas med rengöringsmedel eller dammtorkas
Målade tak våttorkas med rengöringsmedel eller dammtorkas

Grovkök / Tvättstuga











Tvättmaskin rengörs in- och utvändigt och avtorkas.
Filtren rensas
Torktumlare rengörs in- och utvändigt och avtorkas.
Filtren rensas
Torkskåp rengörs in- och utvändigt och avtorkas.
Filtren rensas
Avloppsgaller rensas och rengörs
Golvbrunnar rengörs
Luftventiler och galler rengörs
Förvaringsutrymmen våttorkas med rengöringsmedel
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