
 

 

 

CHECKLISTA STORSTÄDNING 
 

 

STÄDNING AV SAMTLIGA RUM 
 

 Avtorkning med torr trasa fast belysning 
 Avtorkning med torr trasa av eluttag, strömbrytare och elskåp 
 Avtorkning av dörr och dörrkarmar, avtorkning dörrhandtag 
 Avtorkning insida av entrédörr 
 Putsning av inglasade dörrar 
 Avtorkning av element, även borstning bakom 
 Putsning av fönster alla sidor och avtorkning fönsterbänkar/brädor 

och fönsterkarmar. Dammsugning och avtorkning garderober 
(även inuti om de är tömda) 

 Dammsugning av golv, trösklar samt mattor. Våttorkning av golv 
Notera att vi inte flyttar möbler 

 Dammsugning av golvlister 
 Dammsugning av klädda/stoppade möbler. Avtorkning med fuktig 

trasa av fria horisontella ytor på bord, stolar, skåp och hyllor (högst 
2,5 m) 

 Tömning av papperskorgar 
 Putsning av speglar 
 Borttagning av spindelväv i tak 
 Damning av tavlor 
 Avtorkning av ledstänger och trappräcken. Sopning/dammsugning 

samt våttorkning av trappsteg. Avtorkning in- och utvändigt av 
torkskåp/tumlare och tvättmaskin. Rengöring av tvättmedelsfack 

 Avtorkning utsida ventil (högst 2,5 m) 
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RENGÖRING AV TOALETTER OCH BADRUM
 

 Avkalkning/rengöring av badkar (front demonteras och monteras 
av kund) 

 Avtorkning i badrumsskåp om de är tömda 
 Avtorkning av skåpluckor utvändigt samt front till lådor och 

handtag  
 Avtorkning av duschkabin och i duschutrymme 
 Rengöring i golvbrunn 
 Avkalkning och avtorkning av kakel/klinkers (ej mögel). Avtorkning 

av kranar, duschslang/duschmunstycke. ---Avtorkning av VVS-rör 
(högst 2,5 m) 

 Rengöring av toalettstol i och utanpå 
 Avtorkning av handfat inklusive undersida 
 Avtorkning av väggar i badrum, ej tapet 
 Avtorkning av krokar, handdukshängare/värmare 

 

 

STÄDNING AV KÖK 
 

 Avkalkning/rengöring av badkar (front demonteras och monteras 
av kund) 

 Avtorkning i badrumsskåp om de är tömda 
 Avtorkning av skåpluckor utvändigt samt front till lådor och 

handtag  
 Avtorkning av duschkabin och i duschutrymme 
 Rengöring i golvbrunn 
 Avkalkning och avtorkning av kakel/klinkers (ej mögel). Avtorkning 

av kranar, duschslang/duschmunstycke. ---Avtorkning av VVS-rör 
(högst 2,5 m) 

 Rengöring av toalettstol i och utanpå 
 Avtorkning av handfat inklusive undersida 
 Avtorkning av väggar i badrum, ej tapet 
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 Avtorkning av krokar, handdukshängare/värmare 

 

 

 

FÖNSTERPUTSNING 
 

 Karmar 
 Bågar 
 Fönsterbräden på både in och utsidan 
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