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Objekt ……………. 
Checklista flyttstädning 

 
Checklistan är till för att visa vilka städmoment – städområden som ingår i vår flyttstädning 
samt för egenkontroll. Eventuelle avvikelser noteras på sid 2 (Övrig information). 
Checklistan lämnas alltid kvar på objektet som verifikat på utfört arbete. 
 
Kök 

  Golv dammsuges och våttorkas 
  Armatur rengjord ut –invändigt 

 
Spis 

  Spishäll – kokplattor rengjorda 
  Sidor – front – bakom rengjort 
  Ugn – värmeskåp – glaspartier rengjorda 
  Plåtar – galler rengjorda 
  Mikrovågsugn in – utsida rengjord 
  Köksfläkt rengjord 

 
Skåp / lådor 

  Avfettning skåpdörrar – hyllplan – lådor 
  Ovanpå och inuti skåp rengjort 
  Dörr – lådhandtag / knoppar rengjorda 
  Skärbräda rengjord 

 
Kyl / frys / diskmaskin 

  Rengjort inuti – utanpå – ovanpå och under 
  Hyllplan / galler och lådor rengjorda 
  Sil i diskmaskin rengjord 
  Kakel och diskbänk rengjord 

 
Grovkök 

  Rengjort tvättmaskin in – utsida och bakom 
  Rengjort doseringslucka & filter tvättmaskin 
  Rengjort tumlare in – utsida & dammfilter 
  Rengjort torkskåp in – utsida & ovanpå 
  Rör och ventiler rengjorda 
  Galler till golvbrunn rengjort 

 
Toalett / Dusch 

 Toa 1   Toa 2  Sanitäre enheter rengjorda 
 Toa 1   Toa 2  Rengjort bakom toalettstol 
 Toa 1   Toa 2  Speglar & skåp rengjorda 
 Toa 1   Toa 2  Kakel avkalkat & rengjort 
 Toa 1   Toa 2  Rengjort under badkar 
 Toa 1   Toa 2  Rengjort Duschkabin 
 Toa 1   Toa 2  Rengjort golvbrunn – galler 
 Toa 1   Toa 2  Golv rengjort – våttorkat 
 Toa 1   Toa 2  Ventiler rengjorda 
 Toa 1   Toa 2  Rör avtorkade 

 
Trappa 

  Trappa – ledstång avtorkad 
 
Rum 
Golv dammsugna – våttorkade. 
Garderober avtorkade in – utvändigt & ovanpå 

  Vardagsrum    Rum 1   Rum 2    Rum 3 
  Rum 4    Rum 5    Rum 6    Rum 7 

 
Hall 
Golv dammsugna – våttorkade. 
Garderober avtorkade in – utvändigt & ovanpå 
Klädhängare avtorkad 

  Hall 1    Hall 2    Hall 3 
 
Fönster 

  Fönster putsade in – utsida sam mellan 
  Persienner avtorkade 

 
För samtliga ytor gäller: Dörrar, dörrpartier, dörrhandtag, snickerier, karmar, golvlister, 
strömbrytare, eluttag, ventiler och liknande rengöres – avtorkas. 
Element avtorkas och rengöres. 
 
 
Datum …………………… 
 
Jag / vi som har utfört städningen heter: 
 
………………………………. ………………………………… 
 
Vi hoppas flyttstädningen är till Er fulla belåtenhet. 
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Övrig information. 
Wonabee AB åter sig ej att forsla bort material, skräp eller sopor som inte är direkt kopplade 
till städningen. Önskas bortforsling av sådan art skall det arbetet beställas innan 
flyttstädningen påbörjas. 
Fönster som på grund av skada ej går att öppna eller är spruckna kommer endast att putsas på 
de sidor som är åtkomliga och hela. 
Våttorkning av väggar sker endast om de är beklädda med plastmatta eller kakel. 
Fläckar uppkomna av tuschpennor, nagellack, färg, klistermärken eller liknande åtgärdas ej. 
Frys – frysboxar skall vara avstängda och avfrostade. 
Stopp i vaskar, golvbrunnar och avlopp åtgärdas ej. 
Fönster putsas endast på insidor vid -5 grader eller kallare. 
Biytor såsom källare, vindsutrymme,inglasad balkong , garage och förråd städas efter 
överenskommelser  
FÖR STÄDNINGEN KRÄVS, TILLGÅNG TILL VARMT VATTEN OCH EL! 
 
 
Städgaranti 
Wonabee AB lämnar städgaranti enligt checklistan. 

Ansvarig driftchef:  
Tim Heurlin  
Wonabee AB  
tim@wonabee.se  
Direkt. 070 770 62 89  

 
 
Noterade avvikelser: ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 


