Checklista storstädning
Genomför följande moment i samtliga rum:
ü Dammsug och torka av med våt trasa och allrengöringsspray alla
snickerier, lister, dörrar, dörrkarmar, handtag, garderobsdörrar och
skåpdörrar.
ü Gör rent ovanpå och invändigt i garderober, skåp, och bokhyllor
ü Gör rent i eventuella golvskenor på skjutdörrar
ü Gör rent element (kan behöva öppnas), även bakom och under
ü Dammtorka alla lampor, strömbrytare och eluttag
ü Rengör väggar och tak från damm samt avfläcka synliga fläckar
ü Putsa speglar
ü Torka ytterdörrar in- och utsida
ü Dammsug alla golv och lister
ü Våttorka alla golv
I hallen utför vi dessutom följande moment:
ü Dammtorka ledstång, räcke, spjälar i trappan
ü Torka hatthyllan

I badrum och toalett utför vi dessutom följande moment:
ü Rengör väggar och golv – torka av samt avfetta och avkalka väggar och
fogar om det behövs
ü Rengör hela duschen, väggar, dörrar alt. badkaret. Rengör under
badkaret samt fronten om denna är demonterad
ü Putsa blandare, munstycke, slang och rör i duschen
ü Rengör duschdraperi
ü Putsa alla synliga rör
ü Torka in- och utsida samt ovanpå badrumsskåp (inuti om kunden vill)
ü Rengör tvättställ och blandare, även undersidor
ü Rengör hela toalettstolen, lyft på ringen och ta undertill samt under- och
baksida av toalettstolen
ü Rengör utsidan av vitvaror samt ta ut tvättmedelsbehållaren på
tvättmaskinen och diska (vi flyttar dock inte på vitvaror)

I köket utför vi dessutom följande moment:
ü Rengör spis och ugn ut- och invändigt, även plåtar och galler. Rengör
kokplattor/spishäll
ü Torka rent diskmaskinen, ta ut silen om möjligt och diska
ü Rengör kylen, även insida och var noga med lister och dörrkanter. Ta ut
alla hyllor och lådor, diska, torka av och sätt tillbaka. Frysen rengörs
endast invändigt om den är tom.
ü Rengör mikrovågsugn in- och utvändigt, ta ut platta och diska
ü Rengör in- och utvändigt samt ovanpå alla skåp, hyllor och lådor, var
noga med kanter och insidor av skåpdörrar och lådor. Ta ut porslin och
tallrikar och torka av
ü Rengör kakel/stänkskydd och väggar
ü Rengör under skåp och torka av socklarna
ü Besticklådor torkas ur, lyft ur och torka under om möjligt
ü Töm och gör rent sopkorgen
ü Putsa diskho, blandare, propp och sil
Följande moment kan beställas som tillval (förbokas)
ü Hjälp med att organisera skåp, lådor, garage, förråd, kök eller andra
utrymmen
ü Städning av utrymmen som garage, förråd, vindsförråd etc.
ü Balkongstädning
ü Fönsterputs
ü Rengöring av diverse föremål
ü Rengöring med skurmaskin vid hård smuts

