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Fönster tvättas in- och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier, fönsterkarmar, fönsterbänk och persienner 
torkas av 

 

Golvlister, dörrfoder och trösklar avtorkas 

 

Element rengörs, dammsuga bakom och emellan samt torkas av 

 

Väggar i badrum och toalett utrymme dammtorkas/avtorkas 

 
Armaturer i lägenheten dammtorkas/avtorkas 
Glöm inte bänkbelysning. 

 

Garderober rengörs och våttorkas både in och utvändigt 

 

Golv dammsugs och våttorkas 

 

Dörrar/handtag torkas av. 

 

Väggkontakter samt strömbrytare avtorkas 

 

Badrum & toalett skåp rengörs och torkas ur 

 

Blandare i badrum, toalett och kök kalkas av och rengörs 

 

Tvättställ rengörs ovan och under samt bakom 
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Vattenledningar och rör torkas av 

 
Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp avtorkas. 
Lösa delar rengörs samt filterrengöring. 

 

Hyllor rengörs och avtorkas. Fasta hyllor som hatthylla etc 

 
Köksskåp och lådor rengörs och våttorkas. 
Luckor, kryddhylla, hyllor och lådfronter torkas av. 

 Spis/ugn/microvågsugn rengörs i, ovanpå och sidor samt bakom. 
Galler och plåtar diskas 
Glöm inte dra ut spisen och städa bakom. 

 
Kylskåp, sval och frys rengörs i, ovanpå och sidor. Frysen avfrostas. 
Galler, hyllor och fack diskas Låt dörrarna stå lite på glänt. 

 
Fläkt/fläktskåp rengörs . 
Köksfläktsfilter diskas. 

 

Diskmaskin rengörs i, ovanpå och sidor. 

 

Bänkar och skärbrädor rengörs 

 

Ventiler i hela lägenheten avtorkas och rengörs 

 

Väggar i kök torkas av i den mån det går. 

 

Speglar som tillhör lägenheten putsas av. 
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Badkar och dusch rengörs och avtorkas. Även under badkar/duschkabin. 
Kolla över golvbrunnar i samband med rengöringen av badkar och dusch. 

 

Toalettstol rengörs och avtorkas 

 
Töm förråd och sopa av golvet 
Detta gäller även garage – ifall om man hyrt det med 

 


