
Storstädning 
– Information & rutiner

KÖK:
– Rengör fläkt och filter (Ej kolfilter) 

– Inuti ugn (Ej pyrolys)

– Rengör ovanpå alla skåp och hyllor
– Torkar alla köksluckor in och utvändigt. 
– Rengör kakel/stänkskydd ovanför diskbänk. 
– Rengör under skåp (om möjligt) och torkar av socklarna
– Rengör mikrovågsugn invändigt
– Torkar diskmaskinen in- och utvändigt
– Torkar av allt som står framme (t.ex. kaffemaskin, brödrost etc.)

– Rengör in- och utvändigt i skåp där sopbehållare finns
– Tömmer sopor och rengör sopbehållare
– Putsar diskho, blandare, propp och sil

BADRUM/TOALETT & TVÄTTSTUGA:
– Putsar alla synliga och friliggande rör
– Rengör alla väggar och golv
– Rengör väggar och fogar i duschutrymme
– Torkar av utsida och ovanpå badrumsskåp 
– Rengör kran och handfat. 
– Rengör hela toalettstolen
– Rengör utsidan av vitvaror samt i 
 tvättmedelsbehållaren och ovanpå 
 tvättmaskinen (Vi kan tyvärr inte flytta på vitvaror)

– Rengör filtret i torktumlaren 

GENERELLT I ALLA RUM:
– Dammtorkar väggar och tar bort spindelväv./damm uppe i hörn
– Dammsuger och våttorkar alla snickerier, element, fria ytor samt ovanpå garderober och skåp
– Dammtorkar lister och dörrkarmar 
– Dammtorkar hyllor och tavlor
– Dammtorkar fönsterbrädor 
– Dammtorkar eluttag och kontakter
– Tar bort ytliga fläckar (EJ på tapeter eller känsliga väggar)
– Dammsuger alla stoppade möbler. 
– Dammsuger på och under mattor (om möjligt)
– Dammtorkar lamparmaturer
– Torrdammar all elektronik (EJ på bildskärm)
– Putsar speglar
– Tömmer papperskorgar
– Dammsuger och våttorkar golv
– Rengöring av ventilationer
– Dammsuger bakom och under  möbler

SOVRUM:
– Dammsuger sänggavel 
– Bäddar säng
– Bäddar rent om nya lakan ligger framme
– Dammsuger under och bakom säng
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Punkter som inte ingår, men som  
vi också kan hjälpa dig med:
– Fönsterputs
– Invändig rengöring av kylskåp och frys
– Invändig rengöring av köksskåp och lådor
– Inuti badrumsskåp, köksskåp eller garderober etc. 
– Balkong- och garagestädning.

OBSERVERA
– Vi rengör ej inuti avlopp, vattenlås
– Vid fönsterputs rengörs endast själva glaset. Ej spröjs, fönsterkarmar etc. Inglasad  
 balkong samt glasräcken runt altan/balkong är ej inkluderat och måste extra beställas
– Ej rengörin bakom kylskåp/frys
– Ej rengöring inuti diskmaskin 
– Ej rengöring bakom spis
– Ej rengöring bakom tvättmaskin
– Ej dammsugning bakom tunga möbler som är svåra att flytta
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