
  

Hemstädning - Checklista 

  
I samtliga rum görs följande (om inget annat avtalats): 

- Dammtorkning av alla fria ytor. 
- Dammtorkar/fukttorkar av väggkontakter och lysknappar. 
- Dammtorkar golvlister, dörrar och fönsterbänkar. 
- Tömning av samtliga papperskorgar. 
- Dammsugning av golv, mattor och tygklädda möbler. 
- Rengöring av samtliga speglar och avfläckning av glas från avtryck. 
- Rengöring av handtag och runt handtag på dörrar och skåp. 
- Fuktmoppning/torrmoppning enligt överenskommelse. 
 

Hall 
- Rengöring bakom skoställ. 
- Uppställning av skor snyggt och prydligt. 
- Avdamning skåp och bänkar utvändigt. 
 

Badrum och Tvättstuga 
- Rengöring av toalettstol, duschkabin/glasvägg, badkar. 
- Avfläckning/damning av badrumsskåp och vitvaror utvändigt. 
- Rengöring av fria hyllplan 
- Avdamning av lampor och ventiler. 
- Avtorkning kakel i anslutning till toalettstolen, handfatet och duschen/badkaret. 
- Rengöring av kranar 

 

Kök 
- Avtorkar kakel ovanför diskbänken. 
- Avtorkar köksluckorna utvändigt. 
- Avtorkar vitvaror utvändigt, även kaffebryggare, brödrost, vattenkokare. 
- Avtorkar lampor (som är nåbara). 
- Rengöring av diskhon och kranar. 
- Vid önskemål tömmer och fyller på diskmaskinen. 
- Tömmer soporna och torkar av sopskåpet invändigt. 
- Dammsuger och fukttorkar golvet. 
- Avtorkar/dammtorkar fria ytor såsom bord, hyllor, bänkar mm. 
- Avdammar golvlister socklar. 
- Fukttorkar fönsterbänkar, dörrar och karmar. 

 

Sovrum och Allrum 

- Flytt av lätta möbler för att komma åt bättre. 

- Torrdamning av TV och stereo enligt överenskommelse. 

- Skakning av filtar och prydnadskuddar, om möjligt finns till att göra det utomhus. 

- Dammsugning av klädda möbler och borttorkning av lös smuts från övriga. 

 

Tillval enligt önskemål: 
- Tvättning, strykning, bäddning, byte av sängkläder 
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