
 

Detta ingår i Visningsstädning 
 
I MÖBLERAD BOSTAD  
Så här fungerar checklistan:  
I listan nedan ser du alla moment som vi ska utföra för att bostaden skall vara storstädad. 

 
Alla vanliga bostadsrum rengörs följande 

 Dammsugning av möbler


 Synligt damm på väggar och i tak 
borttags



 Utrymmen mellan vägg och element 
dammtorkas om möjligt



 Snickerier våt torkas med 
rengöringsmedel



 Garderober våt torkas med 
rengöringsmedel utvändigt




 Golv våt torkas med rengöringsmedel


 Samtliga möbler dammtorkas 
utvändigt likaså prydnadssaker



 
Kök  

 Kaklade ytor rengörs


 Utrymmen mellan vägg och element 
rengörs om möjligt



 Snickerier våt torkas med 
rengöringsmedel



 Bänkskivor rengörs med 
rengöringsmedel



 Skärbrädor rengörs med 
rengöringsmedel på över 
och undersida



 Skafferi våt torkas med 
rengöringsmedel på utsida



 Alla köksskåp våt torkas med 
rengöringsmedel på utsida



 Ytan ovanpå väggskåpen i köket våt 
torkas med rengöringsmedel



 Golv våt torkas med rengöringsmedel


 Golvlister och trösklar våt torkas 
med rengöringsmedel



 Spisen rengörs utvändigt**


 Lampskärmar och kupor till armaturen 
nedmonteras och rengörs



 Köksfläkt rengörs utvändigt


 Luftventiler och galler rengörs 
utvändigt



 Kyl, sval och frys rengörs utvändigt


 Skåp över kyl och frys rengörs 
utvändigt



 Diskhon rengörs


 
 
Badrum, WC  

 Badrumsskåp rengörs utvändigt




 Speglar putsas


 Toalettstol och lock rengörs på in-och 
utsida



 Handfat rengörs på in- och utsida


 Avloppsgaller rensas och rengörs 
utvändigt



 Kaklade ytor rengörs


 
Målade väggar våt torkas med 

rengöringsmedel eller dammtorkas* 

 
Grovkök/Tvättstuga  

 Tvättmaskin rengörs utvändigt och 
avtorkas.



 Avloppsgaller rensas och rengörs 
utvändigt



 Golvbrunnar rengörs utvändigt




 Luftventiler och galler rengörs 
utvändigt







 Förvaringsutrymmen våt torkas med 
rengöringsmedel



 

 
Övriga utrymmen 
 
Rengörs noggrant på motsvarande sätt 

 
städningen påbörjas så att man kan 
bestämma ambitionsnivå på städningen  
av dessa objekt. 

 
***Balkong, vinds- och källarutrymmen 

För att städaren skall veta var förråden 

finns måste det anges tydligt.  
Nycklar till förrådet som skall städas 
skall vara tillgängliga  
när städningen påbörjas. 
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