
 
 

Bra att tänka på innan en hemstädning! 

Vi kan lägga mer tid på er hemstädning om du tar bort saker från golvet som t.ex. leksaker och plockar undan kläder. Ett 
hem som är förberett inför städningen ger ett bättre kvalitativt resultat! 

 
Det här gör vi vid vår hemstädning 

Kök 

 Avtorkning/fläckborttagning på luckor, möbler, handtag, paneler, golvlister och dörrar som tillhör köket.  

I förekommande fall även putsning av blanka luckor. 

 Rengöring av kakel och fläckborttagning. 

 Bänkytor och diskho rengörs och torkas. 

 Lägger disken i diskmaskinen, (vid önskemål). 

 Avfallskåp där sopbehållare finns, normalt under diskho, rengörs. 

 Alla vitvaror torkas av/putsas utvändigt. 

 Rengöring av mikrovågsugn, in- och utsida. 

 Rengöring utvändigt av kaffebryggare, vattenkokare, brödrost och övriga hushållsmaskiner. 

Badrum och toaletter 

 All sanitetsporslin rengörs och torkas av. 

 Badkar, duschutrymme/kabin rengörs och torkas av. 

 Hyllor, badrumsskåp och speglar torkas/putsas utvändigt. 

 Kranar och rör rengörs/putsas. 

 Duschdörrar rengörs och putsas. 

 Fläckborttagning görs på kontakter, väggar och badrumsdörr. 

 Dammsugning och damning av hela utrymmet. 

Tvättstuga 

 Tvättho och maskiner rengörs utvändigt. 

 Damm i torktumlarens filter avlägsnas. 

 Torkskåp dammsugs/rengörs i botten. 

Övriga ytor (vardagsrum, sovrum, hall m.m.) 

 Dörrar, dörrkarmar, fönsterbrädor och garderobsdörrar torkas av. 

 Golvlister dammsugs med borste/torkas av, eller enligt städschema. 

 Spindlar/spindelväv tas bort. 

 Elkontakter och strömbrytare dammas/torkas av. 

 Speglar putsas. Lågt sittande glas av ”barnfingrar” eller ”hundnosmärken” avfläckas. 

 Löstagbara kuddar dammsugs under och över vid behov i soffor och fåtöljer, eller enligt städschema. 

 Dammtorkning av fria ytor. Tavelramar, bordslampor, läslampor, skrivbordlampor och lampskärmar dammas av (i 

lämplig höjd). Damning under och på prydnadssaker görs, eller enligt överenskommelse. 

 Papperskorgar/hushållssopor sorteras och slängs (vid önskemål). 

 Ordning och reda i hallen, skostället. 

 Avtorkning av ytterdörr, in- och utsida. 

Golv 

 Dammsugning uförs på samtliga golv och mattor (även under mattans kanter). 

 Känsliga (gamla & antika) mattor dammsugs på svag styrka, ej på mattans kanter. 

 Fuktmoppning görs alltid av samtliga golvytor, eller enligt överenskommelse. 


