
STORSTÄDNING CHECKLISTA

Kundens namn/Nummer:
Adress/Portkod:
Kundens e.mail address:

ALLA RUM 
• Putsa fönster
• Dammsuga golv, mattor och klädda/stoppade möbler
• Skaka av små mattor (om möjligheten finns)
• Moppa/torka av golven
• Torka av golvlister, dörrar, dörrhandtag, karmar, kontakter, fönsterbrädor och fria ytor
• Damma och torka av element
• Putsa av speglar
• Tömma papperskorgar
• Damma av möbler och lampor
• Dammtorka/damma av prydnadssaker, hyllor och tavlor (ej putsa)

BADRUM OCH TOALETT 
• Rengöra ytskikt av badkar
• Rengöra dusch/ toalett 
• Torka av utsida av badrumsskåp
• Rengöra och putsa kran samt handfat
• Torka av väggar
• Rengöra utsidan på vitvaror
• Lätt städning ytskikt i bastu (ej aggregat) 
Om fronten till badkar är borttagen gör vi en enklare rengöring även där.
Vi rengör inte jetstrålar i jacuzzi eller vattenlås till handfat.

KÖKET
• Torka av fläkt 
• Torkning utsida av vitvaror 
• Rengöra in- och utvändigt i sopskåp 
• Rengöring av disk- och köksbänk 
• Rengöring av spis och kakel 
• Torkning av köksluckor och köksskåp utvändigt 
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Det här behöver du/ni förbereda innan vi kommer:
• Om du vill att vi ska städa ur kylskåpet, så behöver du frosta av och tömma det.

• Om du vill att vi ska städa köksskåpen, så behöver du tömma dem.
• Planera för vem som godkänner städningen när vi är klara. 

Vad kan vara bra att tänka på innan vi kommer?
• Vi våttorkar inte väggar och tak. Här dammtorkar vi enbart på grund av skaderisk på ytskiktet.

• Färgrester, klisterlappar etc tar vi ej ansvar för, p.g.a. skaderisk på ytskikt.

• Det är alltid lättare att städa när man ser. Därför behöver det finnas el och belysning i bostaden

• Innan vi kommer är det bra om ni kan plocka undan så mycket som möjligt och frigöra öppna ytor. 
Det gör vårt arbete enklare och mer effektivt och vi hinner med mer saker när vi är på plats.

• Hur starka vi än är så flyttar vi inte på möbler på grund av risken för skador på golvets ytskikt

• Om det finns skador/slitage i bostaden vi bör känna till ska ni kontakta vår kundsupport.

• Om ni har hund, katt eller annat husdjur hemma är det toppen om ni säger till i förväg. 
Våra städteam kan, liksom alla andra, vara allergiska mot pälsdjur eller ha fobier mot stora läskiga spindlar.
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INGÅR OM AVTALAT
• Ugnsrengöring.
• Invändig rengöring av kyl och frys, skåp och garderober om det är tömt.
• Persienner.

INGÅR EJ
• Våttorkning av väggar och tak
• Braskamin 
• Vattenlås


