
MINNESLISTA FÖR SLUTSTÄDNINGEN

Rengöring av köksfläkten

Den som flyttar ut är skyldig att sköta om noggrann slutstädning av bostaden.  
Vänligen kontrollera innan du flyttar ut att du har utfört all städning som ingår i 
slutstädningen enligt anvisningarna nedan.

Vänligen observera att

-  om slutstädningen enligt anvisningarna är ogjord eller bristfällig, kommer vi att fakturera sig  
för en slutstädning som en yrkesstädare har gjort;

-  om du lämnar saker som tillhör dig i bostaden, kommer vi att göra oss av med dem och  
fakturerar dig för alla kostnader som detta medfört.

Köket
-  Torka av alla ytor i köket samt köksinredningen och ta bort fläckar, också på insidan av inredningen.

-  Rengör spisen, ugnen och ugnsplåtarna – kom även ihåg att städa på sidorna av och bakom spisen.

-  Rengör köksfläktens filter.

-  Rengör kylskåpet och frosta av frysen. Dammsug även bakom kyl och frys.

-  Om det finns en diskmaskin som tillhör SATO i bostaden, rengör den noggrant.



Rengöring av golvbrunnen

WC, badrum och bastu

-  Rengör WC-stolen, tvättställen och vattenkranarna.

-  Rengör badrummet samt duschkabinen/badkaret.

-  Rengör bastun, glöm inte dörren till bastun.

-  Rengör golvbrunnarna.

Rengöring och avfrostning av kylen och frysen

Övervaka avfrostningen av frysen och torka av  
smältvattnet så fort som det uppstår så att golvet  
inte blir blött. Dra ur stickkontakten och lämna  
dörrarna öppna.

Frys som inte avfrostas kan orsaka en vattenskada,  
om en ny hyresgäst inte omedelbart flyttar in och  
elavtalet upphör.



Rengöring av ventilationsventilerna

Tömning av bostaden 

Väggar och golv

-  Dammsug golvytorna, torka av dem med fuktig duk och ta bort eventuella fläckar.

-  Ta bort eventuella fläckar och väggdekaler på väggarna.

-  Rengör alla in- och utloppsventiler av ventilationen.

-  Torka av ljusströmbrytarna.

-  Torka av alla speglar och glasytor.

Fönster och dörrar

-  Tvätta fönstren om de är märkbart smutsiga. 

-  Rengör dörrarna och dörrhandtagen.

Övriga utrymmen

-  Töm och rengör klädkammaren och skåpen.  

-  Töm och städa balkongen/uteplatsen samt förrådet. 


