SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING
Av www.moveria.no.
Forberedelser
Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer.
Ettersom eiendomsareal som garasje, balkong og uthus også skal ryddes og rengjøres, må også disse
tømmes.
Materiale
Her er en liste over utstyr du behøver for at flytterengjøringen skal bli best mulig. Glem ikke at du
også behøver tilgang til varmt vann og strøm under rengjøringen.









Kluter og svamper til støvtørking og rengjøring
Vaskebøtte og mopp
Støvsuger
Toalettbørste
Vindusskrape
Rengjøringsmiddel til ulike overflater (husk at enkelte middel kan bleke eller skade følsomme
overflater)
Stålull eller lignende til tøffere flekker på harde overflater
Avkalkingsmiddel eller avløpsrens til kjøkken og bad

Planlegging
Planlegg flytterengjøringen nøye slik at du kan være effektiv når du går i gang. Start med å rengjøre
kjøkken, bad og andre rom som du deretter kan stenge av og ikke benytte mer. Unngå å starte med
rom eller områder som du senere må benytte, for eksempel til gjennomgang (gang, korridorer, etc.).
Når du deretter starter med rengjøringen bør du begynne med vindu, permanent innredning,
vinduskarmer og lignende. Start alltid med det som er høyest. Det har ingen hensikt å rengjøre
vasken hvis du ikke først har vasket skapene og speilet ovenfor; støv og skitt kommer til å falle ned i
vasken igjen.
Deretter vasker du tak og vegger og når du er ferdig med alt avslutter du med å rengjøre gulvet og
lukker døren til rommet for å hindre at nytt støv og skitt kommer inn.
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Alle boligens rom
Rengjøring av samtlige malte overflater
I alle rom finnes overflater som er malte eller på annen måte behandlet; gulvlister, dørkarmer,
vinduskarmer, taklister og lignende. Disse må støves av og rengjøres grundig. Dette inkluderer også
malte overflater på gulv og vegger som for eksempel veggarealet bak ulike møbler og element.

Vindu
Alle boligens vindu må åpnes og rengjøres, både innvendig og utvendig. Vinduskarmene skal også
rengjøres grundig og det må tørkes støv og skitt av persienner.
Dører
Dører må vaskes på alle sider og rengjøres for eventuelle flekker. Husk også dørhåndtakene og
oversiden av døren som ofte samler mye støv.
Garderobeskap og fast innredning
Garderober og annen fast innredning må rengjøres nøye på alle sider ved hjelp av rengjøringsmiddel
og en våt klut. Om garderobeskapet har hyller, skuffer, stenger eller lignende må også disse
rengjøres. Skap og annen innredning som ikke går helt opp til taket må selvfølgelig også rengjøres på
oversiden. Husk å tørke av skapdørene.
Strømuttak og ventilasjon
Ting som tilhører boligens installasjoner, det være strømuttak, telefonstikk, strømbrytere, ventiler og
lignende skal rengjøres for støv og pletter. Slå av strømmen til uttakene før du rengjør dem. Om
dette ikke er mulig bør du huske å ikke benytte en fuktig klut når du tørker støv. Ventiler må
rengjøres på både inn- og utsiden, her samles ofte mye støv og skitt.
Tak, vegger og gulv
Taket og veggene må rengjøres nøye og skitt og pletter må fjernes så godt det lar seg gjøre. Gulvet
må støvsuges og vaskes, mens pletter må fjernes.
Øvrig
Fjern alle plakater, klistermerker og lignende som har hengt i rommet. Sørg også for å fjerne lim og
flekker når disse fjernes. Dersom det sitter spiker eller kroker i veggene skal disse også fjernes. Noen
ganger etterlates imidlertid gardinstenger til kjøperen, men dette skjer i så fall etter avtale mellom
selger og kjøper.
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Kjøkken
Avfetting og avtørking
Siden kjøkkenet i en bolig alltid utsettes for mye skitt og os må det rengjøres ekstremt grundig.
Dersom kjøkkenet har et malt tak skal dette vaskes fritt for skitt og fett. I tillegg må vaskbare vegger i
kjøkkenet vaskes rene. Tenk på hvilken rekkefølge du rengjør kjøkkenet i for å unngå at skitt fra én
overflate havner på en allerede rengjort overflate. Her er det oftest en god idé å starte med taket.

Kjøle- og fryseskap
Kjøle- og fryseskap/-boks må aller først tømmes for innhold. Fryseren må avrimes og alle skap luftes.
Innredningen, hyller og skuffer, må tas ut og vaskes om de sitter løst, hvis ikke må de gjøres rent med
rengjøringsmiddel. Innsiden av skapene gjøres rent på samme måte. I tillegg skal skapene gjøres rent
på alle utsider, også oversiden, og til slutt skal de dras ut fra veggen slik at arealet under og bak
skapene kan rengjøres. La skapdørene stå på gløtt når du forlater boligen for å holde skapene i god
stand mens de er avslått.
Komfyr og ovn
Komfyren må dras ut fra veggen og rengjøres på alle sider, også baksiden. Arealet bak og under
komfyren må naturligvis også vaskes. Komfyrens overside og spesielt kantene på platene krever mye
jobb som en følge av fett og fastbrente matrester. Du bør rengjøre ovnen på innsiden og alt tilbehør
som plater og rister skal vaskes. Om ovnsdøren har dobbelglass skal disse avmonteres slik at glassene
kan pusses rene, også på innsiden. Til slutt må eventuelle varmeskap eller skap og skuffer til plater og
gryter gjøres rene på inn- og utsiden.
Vifte
Kjøkkenviften må gjøres ren på alle sider. Filteret må avfettes og vaskes. Dersom kjøkkenviften er en
kullfiltervifte må filteret byttes ut. (Om det ikke finnes en kjøkkenvifte skal ventilen rengjøres grundig
på inn- og utside.)
Fast innredning
Kjøkkenskap, benker, skuffer, hyller og lignende skal tørkes rene på både inn- og utside. Alle
eventuelle pletter må fjernes. Om kjøkkenskapene ikke går helt opp til taket skal de også rengjøres
på oversiden. Også skapdører, håndtak og hengsler må gjøres rene.
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Vask og oppvaskmaskin
Vasken, vaskemaskinen og kraner skal gjøres rene for fett, matrester og skitt. Ved behov skal også
kalk fjernes. Vaskemaskinen skal rengjøres på både inn- og utside. Glem ikke kantene på luken som
ofte blir veldig skitne. Også vaskemaskinen kan behøve avkalking.

Bad og toalett
Dusj og badekar
Dusj og badekar må rengjøres grundig på alle sider. Arealet under og på sidene av badekaret eller
dusjkabinettet skal også gjøres rent. Blandingsbatteri, dusjhåndtak og slange rengjøres og avkalkes
ved behov. Avløpet renses og rengjøres.

Speil og fast innredning
Speil må pusses. Fast innredning som knagger, skap og armatur skal rengjøres grundig. Husk
oversiden av skapdørene.
Vask
Vasken skal gjøres ren på alle sider og kranen skal rengjøres og avkalkes om nødvendig. Undersiden
av rørene er områder som ofte er veldig skitne og kan kreve mye jobb.
Toalett
Toalettene må skures på inn- og utsiden. På et toalett finnes mange områder som kan være
vanskelige å komme til og derfor vanskelige å få gjort ordentlig rene. De fleste toalettlokk og –seter
kan fjernes for å gjøre jobben lettere. Man må være grundig og legge tid på området ned mot gulvet
og røret bak toalettet, da dette er steder som ofte samler mye skitt. Dersom det finnes en bidé eller
lignende rengjøres denne på samme måte som for vask og toalett.
Rør og ledninger
Alle synlige vannledninger må rengjøres. Disse vaskes ikke så ofte og består av mange små deler og
kroker hvor det samles mye støv og skitt. Jobben kan derfor være ganske tidkrevende.
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Vaskerom
Vaskeutstyr
Vaskemaskin, tørketrommel og tørkeskap må rengjøres på inn- og utsiden. Alle løse deler tas ut og
vaskes. Filter i maskinene må renses. Her kan det også bli nødvendig med avkalking.
Oppbevaring
Alt oppbevaringsareal, blant annet vaskekurver og lignende, skal tørkes av og gjøres rene.
Avløp og vannledninger
Avløpet må renses og alle vannledninger og lignende må rengjøres på samme måte som på bad og
toalett.

Øvrige områder
Tomt
Om boligen din har en tomt/hage må denne etterlates alminnelig pen og velholdt og kun inneholde
utstyr som normalt finnes på en villatomt. Det betyr at eventuelt byggeavfall og søppel må fjernes fra
tomten.
Balkong og uteplass
På samme måte som for en tomt/hage må også balkongen eller uteplassen forlates i god og pen
stand. Underlaget bør sopes rent, veggene rengjøres for pletter og vindussprosser vaskes. Dersom
balkongen eller uteplassen er innglasset må glasset pusses. Av naturlige årsaker lar det seg ikke gjøre
å få en balkong eller uteplass like ren som et rom inne i boligen, men området skal likevel ryddes og
rengjøres så godt som mulig.
Uthus og garasje
Uthus, garasje og øvrige eiendomsareal skal tømmes for alt innhold. Deretter må gulvet sopes og
eventuelle hyller tørkes av og rengjøres for skitt, støv og søppel.

Leie rengjøringsfirma
Pris flytterengjøring
Dersom du opplever at tiden ikke strekker til eller at kreftene og overskuddet er borte kan du
alternativt leie folk til å rengjøre boligen din via et rengjøringsfirma. Prisene kan variere voldsomt
avhengig av boligstørrelse, hvor mye som skal rengjøres og firmaene i mellom. Vær derfor nøye når
du sammenligner rengjøringsfirma før du bestiller hjelpen.
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