Var extra noga när du
städar huset
När det är dags att lämna över din bostad till den nya
ägaren är det viktigt att det är rent och snyggt. Det är
du som säljare som ansvarar för städningen om ni inte
kommit överens om något annat i köpekontraktet. Det
ställs höga krav på städningen som ska vara en totalrengöring av bostaden.

Många gånger pågår ut- och inflyttning parallellt och
då är det inte så lätt att få till städningen på ett bra sätt.
Därför är det bra om säljare och köpare kommer överens
om hur städningen och ut- och inflyttningen ska planeras
för bästa möjliga resultat.

Checklista när du städar inför flytten
Alla rum

Badrum och wc

Ta bort allt synligt damm på väggar och tak.

Rengör badrumsskåpen både på in- och utsidan.

Dammtorka utrymmet mellan vägg och element
om det är möjligt.

Putsa alla speglar.

Tvätta alla fönsterrutor både in- och utvändigt och
emellan.
Våttorka alla fönsterbågar, dörrkarmar och
snickerier.
Våttorka persienner.
Våttorka alla garderober med inredning både på
in- och utsidan.
Våttorka alla golv, golvlister och trösklar.

Kök
Ta bort alla synliga fläckar på målade väggar
och tak.

Gör noga rent både badkar och dusch. Avkalka om
det behövs.
Våttorka golvet även under badkar och duschkabin.
Rengör toaletten noga på in- och utsidan. Rensa och
gör rent avloppsgaller och golvbrunnar.
Rengör alla kaklade ytor.
Våttorka målade väggar och tak.

Grovkök och tvättstuga
Rengör tvättmaskin, torktumlare och torkskåp på
in- och utsidan. Rensa filtren.
Rensa och gör rent avloppsgaller och golvbrunnar.

Rengör alla kaklade ytor.

Rengör luftventiler och galler.

Rengör utrymmet mellan vägg och element om det
är möjligt.

Våttorka skåp och förvaringsutrymmen.

Våttorka bänkskivor och fasta skärbrädor.
Våttorka skafferier och köksskåp med inredning
både på in- och utsidan. Kom också ihåg ovansidan.
Rengör spisen och ugnen både på in- och utsidan
och gör även rent väggen och golvet bakom spisen.
Rengör ugnsplåtar och galler.
Montera ner och rengör lampskärmar och kåpor.
Rengör köksfläkten och luftventiler in- och
utvändigt.
Rengör kylen och frysen både på in- och utsidan
och gör även rent på väggen och golvet bakom.
Rengör diskhon, avloppsventiler i diskhon och
eventuellt lösa avloppsgaller.

Övriga utrymmen
Städa och rengör förråd, garage, gästhus med mera
på samma sätt som övriga rum.
Kom ihåg att rensa hängrännor.
Städa på tomten, uteplatsen och balkongen.

