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Checklista inför din flytt  

30 dagar kvar: 
o Beställ din flytthjälp i god tid. Kom ihåg att fredagar samt dagar inför månadsskifte snabbt 

blir fullbokade 
o Vid behov köp/beställ flyttkartonger 

14 dagar kvar: 
o Om du inte skaffat flyttkartonger är det hög tid nu. 
o Nu är det dags att börja småpacka lite. 

8 dagar kvar: 
o Anmäl adressändring till post, banker, försäkringsbolag, Skatteverket, tidningar m.m. Tel 

Adressändring 020-979899 eller www.adressandring.se 

7 dagar kvar: 
o Beställ flytt av telefonen. 

6 dagar kvar: 
o Gå igenom källare, garage, förråd m.m. och sortera och släng. Packa så mycket som möjligt i 

riktiga flyttkartonger. 

5 dagar kvar: 
o Samla ihop alla småsaker av större värden som smycken, bankböcker, värdehandlingar m.m. 

Dessa saker tar du med i ditt eget handbagage under flyttdagen. 

4 dagar kvar: 
o Ägna dagen åt att skriva och posta flyttkort till släkt och vänner. 

3 dagar kvar: 
o Packa kläder, böcker och annat som du inte behöver under den närmaste tiden. 

2 dagar kvar: 
o Gå igenom köksredskapen, packa porslin och glas, rengör hyllor och skåp, plocka ner 

gardiner. 

1 dag kvar: 
o Rulla ihop mattor, samla in nycklar till gamla bostaden och se till att du har nyckel till nya 

bostaden lättillgängligt. 

Flyttdagen: 
o Samla ihop saker som kommer att vara nödvändiga direkt i den nya bostaden såsom 

toalettartiklar, sängkläder m.m. Packa sakerna i kartonger som du kan ta med själv i bilen 

eller märk kartongerna extra tydligt och be flyttpersonalen packa in dem sist i bilen. 
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Packtips för en smidigare, enklare och billigare flytt 

Sortera, kasta och sälj: 
o Tänk på att sortera, kasta och sälja saker så tidigt som möjligt. I den nya bostaden vill du 

kanske inte ha alla de saker du har nu. 

Packa i god tid: 
o Börja packa i god tid för att du ska slippa ha något kvar till flytten ska inträffa. Bättre att se 

fulla kartonger i bostaden än att ha fullt upp att göra sista dagen. 

Packning i kartonger: 
o Fyll endast upp halva kartongen med böcker eller andra tunga 

föremål och resten med sängkläder, kuddar eller liknande. Max 30 
kilo per kartong. 

o Fyll ALDRIG en kartong med böcker, det är varken kartongerna eller 
de som ska bära gjorda för.  

Märkning av kartonger: 
o Märk kartongerna med vilket rum kartongen ska till i nya boendet och 

vad som finns i den. Sätt märkningen på två sidor och inte ovanpå 
kartongen. Skriv gärna på maskeringstejp så slipper du skriva direkt på 
lådan. 

Stapla kartongerna: 
o Ägna dagen åt att skriva och posta flyttkort till släkt och vänner. 

Hyllor och garderober 
o Ta ned lösa hylldelar och hyllbärare och stapla dessa och bind ihop, med snöre, flyttejp eller 

sträckfilm. Lägg hyllbärare i en påse och fäst vid hyllorna. 

Mattor och madrasser: 
o Rulla ihop mattor och bäddmadrasser eller vanliga madrasser och 

knyt om dem med snören eller med spännband. 

Långa föremål: 
o Långa föremål såsom skidor, gardinstänger m.m. kan buntas ihop 

med snöre, spännband eller flyttejp. 

Porslin: 
o Staplas helst stående med silkespapper emellan. Glasen skall 

läggas ned och vara inslagna.  

Sladdar: 
o Alla sladdar till TV, video, stereo m.m. ska kopplas ur och rullas 

ihop. Fäst med snöre eller tejp. 

Speglar, tavlor, kristallkronor m.m. 
o Speglar, tavlor och kristallkronor samt liknande föremål som 

inte får plats i en flyttkartong lämnas i speciellt utrymme. Alla 
glödlampor skruvas ur.  
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Checklista för flyttstädning 

Sopa ingenting under mattan! 
Flyttstädning är något som kan skapa osämja vid bostadsförsäljningar eller lägenhetsöverlåtelser. 
Den största anledningen till detta tros ligga i det faktum att vi alla har olika referensramar om vad 
städning innebär. Ett väl urstädat och rengjort hus för en person är kanske inte det för en annan. 
 
För att undvika tråkigheter kan det vara bra att redan vid kontraktsskrivandet tillse att 
köparen/lägenhetsövertagaren ska godkända städningen och vad som ska hända om köparen har 
synpunkter på städningen.  
 
Det kan vara svårt för en lekman att städa professionellt. Genom att ta del av information och 
riktlinjer vid flyttstädning innebär att man snabbt får en uppfattning om man själv vill anta 
utmaningen att sköta städningen själv. 
 
Nedan följer en lista över åtgärder som bör vidtas vid ett flyttstäd. Antingen väljer du att följa dessa 
rekommendationer själv eller så anlitar du Stickans Fixartjänst eller någon annan städfirma som du 
har förtroende för.  

 
Samtliga rum samt hall och klädkammare: 

o Fönster putsas/tvättas invändigt, utvändigt och emellan. Fönsterbågar, snickerier och 
persienner torkas av. Glöm inte att dela delningsbara fönster. 

o Målade ytor, golvlister, dörrfoder och trösklar torkas av. 
o Element rengörs, dammsugs bakom och emellan och torkas av. 
o Tak dammtorkas/avtorkas och lampor torkas av. 
o Väggar dammtorkas/avtorkas.  
o Tavelkrokar, spikar och annat i väggarna tas bort. 
o Skåp/lådor samt luckor torkas av och ur. 
o Lösa garderober städas ur/torkas av. Dra fram garderoberna och städa under/bakom. 
o Krokar efter tavlor tas bort (Om möjligt även dekaler) 
o Golv dammsugs, rengörs och våttorkas. 
o Dörrar/handtag torkas av. 
o Hyllor rengörs/torkas av. 
o Väggkontakter samt strömbrytare torkas av. 
o Ventiler torkas av, filter rengörs. 
o Fönsterbänkar rengörs 
o Lampor rengörs. 
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Badrum/dusch/toalett/tvättstuga/groventré: 

o Se först under Alla rum. 
o Kranar/Duschhandtag rengörs. 
o Tvättställs rengörs ovan/under samt bakom.  
o Vattenledningar och rör torkas av. 
o Badrumsskåp torkas av och ur. 
o Speglar rengörs. 
o Tvättmaskin avtorkas samt lösa delar diskas, filter rengörs. (Tips: Tvätta tomt 60 grader med 

citronsyra i facket) 
o Badkar/duschutrymme rengörs ovan/under samt bakom. Dra fram badkaret och ta även 

golvet. Demontera, rengör och montera front till badkar. 
o Torkskåp rengörs i/under/bakom, filter rengörs 
o Torktumlare rengörs i/under/bakom, filter rengörs 
o Golvbrunnar rengörs. 
o Toalettstol rengörs i/under samt bakom. Glöm inte kröken. 

Kök: 
o Se först under Alla rum. 
o Kranar rengörs. 
o Spis/ugn rengörs i/ovan/sidor/under samt bakom, galler och plåtar diskas. 
o Köksfläkt samt fläktkåpa rengörs, filter diskas. Filter i kolfilterfläkt ska bytas. 
o Kylskåp/frysskåp avfrostas, rengörs i/ovan/sidor samt bakom, galler och fack diskas. 
o Diskmaskin rengörs i/ovan/sidor samt bakom 
o Vattenledningar och rör torkas av.  
o Vägg- och bänkskåp samt lådor torkas av och ur samt 

luckor/dörrar torkas av. 
o Bänkar, diskho och skärbrädor rengörs. 
o Golvbrunnar rengörs. 
o Toalett rengörs i/under samt bakom. 

 
 
 
 

Nöjd kund! 
När en kund anlitar Stickans Fixartjänst för flyttstäd eller 
vanligt städ så är alltid målet att kunden ska vara nöjd. Vårt 
jobb är inte färdigt förrän du som kund eller din efterträdare 
har godkänt vårt arbete. Det är vår garanti! 
 


