Svensk version på andra sidan

Cleaning list
•

You were offered to buy final cleaning from when you booked your stay with us. If you did not order, you have to do the cleaning yourself.

•

We have made a cleaning list to help explain what to do. If you stayed one or two nights you just have to do parts of the list. The cleaning takes about 2-3 hours for one person.

•

Our staff check the apartment after departure and make sure it is OK for the next guest. If they have to clean, we will have to charge SEK 1600 and up. (this has never
happened).

!
!

Start with the dishwasher, so it will be ready when you are done cleaning
Dust strips, plugs, window-sills, shoe rack, bedside
Dust coffee table, dining table, shelfs, vanity table, bureaus, drawers, shelves
Dust ceiling lights, lamp stands , TV, DVD, TV bench
Vacuum all floors, in bedroom and under the beds, hallway, toilet , bathroom , sauna living room and kitchen.
Vacuum couch/sofa and remember under and behind
Vacuum the mat
Clean the mirror on the wardrobe,toilet mirror, sauna door and bathroom mirror
Clean the glas shower door and shower walls with ”kalkborttagning” (lime)
Make sure the drain in shower is clean - and remove hairs
Clean the sauna heater if used and empty bucket and spill bucket from water
Trim all taps; WC-tap, kitchen-tap, bathroom-tap, shower-tap so that they glitter
Trim the splashback in the kitchen and cupboard doors
Clean refrigerator, microwave, stove and oven , both inside and if they have been used. Wash the drip tray in the microwave
Empty coffee machine filters and clean the machine. Wash the coffee jug. Empty the kettle from water.
Discard any damaged porcelain, and notify booking@aretravel.se so that we can supplement. We do not charge for normal "waste "
Dispose the garbage from the kitchen, bathroom and toilet in the garbage room at the parking lot. Clean the plastic containers. Bring or
throw your empty cans. Insert new garbage bags.
Wash out hopper and insert the new garbage bags .
Food that you think can be used by the next guest that is unopened and fresh, can remain, the rest has to be taken away.
Pull the bedding. Have you rented sheets from Mitt i Åre it shall be returned as agreed with them. Have you rented from Åre Travel shall be
collected in one of duvert cover and placed outside the front door (in the hall way)
Fold the blanket nicely into a ball and place the pad on top
If there is a stain on mattress covers, pillow or blanket, this has to be taken away and replaced with the new (there are extras in the
cleaning cupboard). Please alert us about it.
!
Outdoors: Empty ashtrays if you have used it outdoors, and sweep the porch if needed. You can sweep it on the opposite side of the porch.
Gather the rags and towels you used for cleaning and hang them to dry in the bucket of cleaning cabinet. New guest will have only new
cloths and towels for everyone's comfort
Each new guest shall be welcomed by these items you are asked to fill up with. It is located in the shelf above the dining table
1 brand new kitchen linen,
Toilet:
On the dinner table:
Unload the dishwasher and set the disk in place. Take up the filter and make sure it is clean of food particles.
Wipe out the sink and the sinks so that they shine .
Close windows and lock the doors. When finished, put the key in the key box on the outside. If there is something needed missing, if
something is broken that the next guest needs , or if you had to take the spare duvets please advise us on booking@aretravel. se
Many THANX for your visit and welcome back!
Comment
!
!
!

X

English on the other side

SLUTSTÄDNING
•

Du blev erbjuden att köpa in slutstäd när du bokade. Har du inte beställt slutstäd, behöver du utföra städning innan ni åker.

•

För att underlätta har vi gjort en checklista på vad som förväntas att du gör. Har du bara bott enstaka natt, kan du koncentrera dig på de delar som behövs.
Städningen tar ca 2-3 timmar att utföra för en person.

!
!
•

Behöver vår personal göra en akut städ/ev. sanering vid vår kontroll är vi tvungna att debitera från 1 600 kr och uppåt. (Detta har aldrig hänt).

Börja starta diskmaskinen, så den hinner bli klar när ni städar
Dammtorka lister, kontakter, fönsterbräden, skoställ, sängkant
Dammtorka soffbord, matbord, skåp, avställningsbord, utanpå och i byråer, lådor, hyllor
Dammtorka taklampor, lampfötter, tv, dvd, tv bänk
Dammsug alla golvytor: sängkammare (även under sängar), hall, i torkskåp, WC, badrum, bastu, vardagsrum och kök.
Dammsug soffa på, i, under och bakom
Dammsug matta
Putsa spegeldörr till garderob, spegel på WC, bastudörr och badrum
Putsa duschkabinen och kakelväggar med kalkborttagningsmedel
Var noga med golvbrunnen och avlägsna ev. skräp och hårstrån
Putsa bastuaggregatet vid behov och töm hink och spillhink från vatten
Putsa alla kranar; WC, kök, badrum, dusch så att de blänker
Putsa stänkskydd i kök, skåpsluckor, front på kylskåp, diskmaskin, micro, ugn.
Rengör kylskåp, micro, spis och ugn både utvändigt och invändigt om de använts. Diska spillbrickan i micron
Töm kaffemaskin från filter och rengör maskinen. Diska kaffekannan. Töm vattenkokaren på vatten.
Släng ev. skadat porslin, och meddela booking@aretravel.se så att vi kan komplettera. Vi debiterar inte för normalt ”spill”
Släng sopor från köket, badrum och wc i soprum. Har det läckt i plastbehållarna skall de rengöras.Ta med er tomburkar. Sätt i nya
soppåsar.
Tvätta ur sopbehållare och sätt i nya soppåsar.
Mat som du bedömer kan användas av nästa gäst, som är oöppnat och fräscht, kan vara kvar. Övriga öppnade färskvaror m.m. måste tas
med.
Dra av sängkläder. Har du hyrt lakan av Mitt i Åre skall de bäras ner till receptionen.
Har du hyrt av Åre Travel skall de samlas ihop i ett av påslakanen och läggas utanför ytterdörren.
Vik ihop täcke till en boll och lägg kudden ovanpå
Har det råkat bli någon fläck på madrasskydd, kudde eller täcke skall detta tas bort och ersättas med nytt, det finns extra i städskåpet.
Töm askfat om ni använt det utomhus, och sopa gärna på verandan om det behövs. Ni kan sopa det på motsatt sida vid trappan, så
kommer fastighetsskötaren och tar det.
Samla ihop de trasor och handdukar du använt och häng dem på tork på hinken i städskåpet.
Nya gästen skall bara ha nya trasor och handdukar, för allas trevnad.
Varje ny gäst skall mötas av detta som du ombeds fylla på med. Det ligger i en påse på hyllan ovanför köksbordet
1 helt nya kökshanddukar, 1 ny disktrasa
På wc:
1 helt full wc-rulle isatt pappershållaren. Ta bort halvfulla rullar
På bordet:
1 Åre Travel pärm, 1 städlista
Plocka ur diskmaskin och ställ in disk på sin plats. Ta upp silen och se till att den är ren från matrester.
Torka ur handfat och diskhoar så att de skiner.
Stäng fönster och lås dörrar. När du är klar lägger du nyckeln i nyckeldosan på utsidan.
Om det är något du saknat för att utföra jobbet, om något gått sönder som nästa gäst behöver, eller om ni fått ta av reservtäcken v.g.
meddela oss på booking@aretravel.se
STORT TACK för denna gång och välkommen åter!
Ev. meddelande

Kryssa

