
ClockRent                   

                                                      Objekt……………         
      Checklista Flyttstädning 
Nedanstående Checklista är till för att visa kunden vilka städområde – städmoment  

som ingår i vår flyttstädning. 

På nästa sida kan ni se om det finns avvikelser från listan och i sådana fall varför. 

 
 

  Kök 
  □ Golv dammsuges och våttorkas 
□ Armatur rengjord in – utvändigt 

                Spis 

□ Rengöring spishäll - kokplattor 

□ Rengöring ovan – sidor – front - bakom 

□ Rengöring ugn – värmeskåp - glaspartier 

□ Rengöring plåtar - galler 

   □ Rengöring av mikrovågsugn in och utsida 

   □ Rengöring av köksfläkt 

 
                Skåp / Lådor 

□ Avfettning skåpsdörrar – hyllplan - lådor 

□ Rengöring ovanpå och inuti skåp 

□ Dörr – låd - handtag  /  knoppar rengöres 

□ Skärbrädor rengöres båda sidor 

   
             Kyl / Frys / Diskmaskin 

□ Rengöring inuti - utanpå samt ovanpå 

□ Hyllplan / galler och lådor rengjorda 

□ Bottengaller avplockat och rengjort 

   □ Rengöring av silar   -  diskmaskin 

  □ Rengöring av Kakel – diskbänk, skärbräda 

  

     Grovkök 

   □ Rengöring av tvättmaskin in – utsida - bakom 

   □ Rengöring av doseringsluckor o filter Tv.maskin 

   □ Rengöring tumlare in – utsida, dammfilter 

    □ Rengöring av torkskåp in och utsida och ovanpå 

□ Golv dammsuges 

   □ Rör och ventiler avtorkas    

    □ Rengöring  golvbrunn / galler      

                          

 

Toalett / Dusch 
Sanitära enheter rengjorda        □ Toa1       □Toa 2 

Rengöring bakom  toastol         □ Toa1       □Toa2 

Rengöring av speglar och skåp □Toa1         □Toa2 

Kakel avkalkat och rengjort      □Toa1         □Toa2 

Rengöring under badkar            □Toa1        □Toa2 

Rengöring Duschglas                □Toa1        □Toa2 

Rengöring  golvbrunnsgaller     □Toa1        □Toa2 

Golv dammsuges och våttorkas □Toa1        □Toa2 

Ventiler rengjorda                      □Toa1        □Toa2 

Rör avtorkas                               □Toa1        □Toa2 

 
Trappa 
Trappa avtorkad                         □      

 
 
Rum  
Golv Dammsugas och våttorkas 
Garderober avtorkas utanpå – inuti - ovanpå 

□VRum  □Rum 1 □Rum 2 □Rum3 □Rum4 

□Rum5 □Rum6 

 
Hall  
Golv Dammsugas och våttorkas 
Garderober avtorkas utanpå – inuti - ovanpå 

□ Hall 1      □ Hall 2     □ Hall 3 

 

 
Fönster 
□ Rengöring av fönsterbågar och karmar 

□ Fönsterputsning in – utsida samt mellan 

□ Persienner avdammas / avtorkas 

 

 
 
Allmänt gäller: Dörrar, dörrpartier, dörrhandtag, snickerier, karmar, golvlister rengöres – avtorkas. 
                           Element avtorkas samt rengöring även bakom och mellan.  
                           Strömbrytare, eluttag, ventiler och liknande avfettas. 
 

 
 
 



 
 
 

 
Avvikelser: ………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Avgränsning: 
ClockRent åtager sig inte att bortforsla materiell som inte är direkt kopplat  
till städningen. Ej heller åtager vi oss att putsa öppningsbara fönster som inte  
går att öppna eller är spruckna. I flyttstädningen ingår inte våttorkning av väggar  
om dessa inte är beklädda med kakel eller plastmatta – plasttapet. Ej heller  
ansvarar ClockRent för att avlägsna fläckar uppkomna av annat än nedsmutsning.  
Ex. på sådana fläckar kan vara uppkomna av tuschpennor, nagellack, färger,  
klistermärke o dyl. Vi avfrostar inte frysar – frysboxar i våra flyttstädningar. 
I våra flyttstädningar ingår inte heller åtgärdande av stopp i vaskar eller  
golvbrunnar. Inglasad balkong och terrass faktureras separat. 

 

Städgaranti 
ClockRent lämnar städgaranti på att städningen är utförd enl. denna checklista 
Garantin innebär att om kunden anser att någon punkt inte är till belåtenhet 
så vill vi att detta kommer till vår kännedom inom 3 dagar.  
Om så är fallet åtgärdas detta omgående av ClockRent utan extra kostnad. 
 
Har ni speciella önskemål ang. städningen så låt oss veta det i förväg så  
löser vi detta till er. 
 
M.v.h. 
Kundansvarig   
Carina Wejnor – ClockRent 
040-192020 
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