
När hyreskontraktet tar slut är det även dags för slutstädningen av bostaden 
 
Som tumregel är det bra att komma ihåg att efter slutstädningen bör bostadens alla ytor 
vara rena från lös smuts och fläckar.  
 
Väggar och kaklar 
Torka väggarna rena från fläckar och annat smuts. Torka samtidigt strömavbrytarna och 
runt dem rent. Med hjälp av en förlängningsarm putsa damm och smuts bakom och 
emellan värmeelementen. Torka samtidigt utsidan av värmeelementen. Tvätta även golvet 
och väggarna i badrummet samt kaklarna i köket med särskild hänsyn till fogarna. Om det 
finns rödmögel på badrumsväggarna tvätta noggrant väggarna med desinficerande 
tvättmedel och borste. Kom även ihåg att tvätta duschväggen. Vid behov tvätta även taket i 
badrummet med hjälp av en förlängningsarm. 
 
Om du inte vet vilka tvättmedel passar för bostadens väggar testa neutrala tvättmedel på 
en avskild yta före du börjar tvätta de resterande ytorna för att se om det tvättmedlet 
passar. 

 
Dörrarna  
Torka dörrytorna och hantagen. Ägna särskild uppmärksamhet åt kontaktytorna eftersom 
de ofta blir fläckiga (runt hantagen m.m.)  
 
Fönstren  
Om du inte flyttar under vintertid tvätta alla fönsterytor. Om det är frost utomhus behöver 
inte ytterfönstren tvättas. I samband med fönstertvättet torka även karmarna och 
fönsterbrädet. Efter att du tvättat fönstren ta även bort möjliga stänk från fönsterbrädet, 
karmarna och från väggen nedanom fönstret. 
  
Golv    
Dammsug golvet och torka/tvätta det med lämpliga metoder. Ta i beaktande golvmaterialet 
samt smutsigheten av golvet (jämför heltäckande mattor med laminat  använd minimal 
mängd vatten när du tvättar laminat). Torka även golvlisterna. 
 
Skåp  
Töm skåpen. Torka skåpen både på inre och yttre sidan. Skåpdörrarna samt hantagen 
skall putsas. Kom även ihåg att putsa roskskåpet och rosk korgen i köket.  
 
Friluftsventiler  
Ta bort lössmuts från och runtom ventilerna. Om ventilerna går att ta bort, ta dem bort 
genom att vrida motsols och genom att dra ut och putsa ventilen. Mer detaljerad 
information hittar du på vår nätsida  
www.hoas.fi/se/for-hyresgasten/eget-hem-i-ordning/luftkonditionering-och-vadring 

 



Nivåer 
Putsa rent nivåerna och vid behov blöt fläckarna så de lossar. 
 
Kylutrustning  
Töm kylskåpet och frysen. Putsa kylskåpets ytor utifrån och inifrån. Avfrosta frysen med 
yttersta försiktighet och när den är tom torka den ren. När du avfrostar frysen använd inte 
kniv som hjälpmedel och låt den inte avfrostas på golvet. Rengör dörrarna och handtagen. 
Mer detaljerad information hittar du på Hoas nätsida  
www.hoas.fi/se/for-hyresgasten/eget-hem-i-ordning/kylskap-och-frys 
 
Spis/ugn 
Rengör spisytorna. Om du har en gjutjärnspis se till att du torkar den ordentligt så att den 
inte börjar rosta. Putsa regulatorerna och handtaget. Tvätta ugnen inifrån ordentligt. Tvätta 
gallren och ugnsplåtarna vid behov. Tvätta även förvaringslådan för ugnsplåtarna. Dra ut 
ugnen från sin plats och tvätta även yttre sidan av ugnen samt golvet under och väggen 
bakom ugnen. 

 
Spisfläktens filter 
Tvätta spisfläktens filter. Torka även ytorna samt glaset. Mer detaljerad information hittar 
du på Hoas nätsida www.hoas.fi/se/for-hyresgasten/eget-hem-i-ordning/andra-
koksmaskiner-eller-utrustning 

 
Handfatet och kranar 
Tvätta handfatet. Då du tvättar handfatet kom även ihåg att tvätta undre delen vart de ofta 
samlas mycket smuts. Tvätta handfatets kran och ta bort förkalkningar. Putsa även rent 
dusch huvudet, slangen samt tvålställningen. 

   
Toalettsitsen  
Tvätta både inre och yttre delen av toalettsitsen. Tvätta sitsens alla ytor. Tvätta även under 
toalettringen och toalettens fot del.  
 
Vattenlåset i toaletten 
Rengör och töm vattenlåset. Om du inte är säker på hur man rengör vattenlåset, kolla 
instruktioner på vår nätsida www.hoas.fi/se/for-hyresgasten/eget-hem-i-
ordning/vatten-och-avlopp/rengoring-av-vattenlas 
 
Golvbrunnen 
Tvätta golvbrunnen. Om du inte är säker på hur man gör det, kolla instruktioner på vår 
nätsida www.hoas.fi/se/for-hyresgasten/eget-hem-i-ordning/vatten-och-
avlopp/rengoring-av-golvbrunnen 

 
 
Kom även ihåg att tömma och vid behov städa balkongen samt 
förvaringsutrymmet i källaren. 


