Checklista vid flyttstädning hos Lundqvist Byggförvaltning AB

Badrum/dusch/toalett/tvättstuga

















Fönster – rengörs in och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av.
Element – rengörs, dammsugs bakom och emellan samt torkas av.
Tak – dammtorkas och lampor torkas av.
Garderober – Torkas av/ur och ovanpå.
Golv – dammsugs och våttorkas.
Dörrar/handtag – torkas av.
Väggkontakter/Strömbrytare –rengör med en lätt fuktig trasa. Varning! Uttag och
strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten.
Kranar/duschhandtag – kalkas av och rengörs
Tvättställ – rengörs ovan/under samt bakom. Töm silen på ”hår m.m”
Vattenledningar /rör – torkas av.
Skåp – torkas av/ur.
Speglar rengörs.
Tvättmaskiner/torktumlare – avtorkas samt lösa delar diskas, filter rengörs.
Badkar/duschkabin –rengörs i, under samt bakom, badkarsfronten ska vara
borttagen.
Golvbrunnar – rengörs. Töm silen på ”hår m.m”.
Hyllor – torkas av.

Kök














Fönster – rengörs in och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av.
Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av.
Element – rengörs, dammsugs bakom och emellan samt torkas av.
Tak – dammtorkas och lampor torkas av.
Golv – dammsugs och våttorkas.
Dörrar/handtag – torkas av.
Köksskåp - rengör alla skåp och lådor både in- och utvändigt samt under och ovanpå,
rengör kakel och kryddhylla.
Kranar – kalkas av och rengörs.
Bänkar och skärbrädor - rengörs.
Spis och ugn - Dra fram spisen genom att ta tag i kanterna rengör spisens sidor,
bakstycken, väggen bakom spisen, golvet och skåpsidorna. Galler och plåtar diskas.
Kyl/svalskåp och frysskåp inklusive överskåp -stängs av och avfrostas, rengörs och
luftas. Galler och fack diskas. Låt dörrarna stå öppna!
Fläkt – samt fläktkåpa rengörs. Filter diskas.
Diskmaskin – rengörs i/ovan/sidor samt bakom om det är möjligt.

Rum









Fönster – rengörs in och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av.
Golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av.
Element – rengörs, dammsugs bakom och emellan samt torkas av.
Tak – dammtorkas och lampor torkas av.
Garderober – torkas av/ur och ovanpå.
Golv – dammsugs och våttorkas (tänk på vattenmängden vid trägolv)
Dörrar/handtag – torkas av.
Väggkontakter/Strömbrytare –rengör med en lätt fuktig trasa. Varning! Uttag och
strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten.

Balkong/Uteplats
 Rengör balkonggolvet eller uteplatsen. Rengör balkongräcket. Rengör balkongväggar
eller uteplatsens väggar. Rengör fasta armaturer.

Övriga utrymmen
 Förråd – Töm, dammsug och torka rent.
 Garage - Töm, dammsug och torka rent

