Checklista
För alla rum och utrymmen
 Väggar. Dammsug tapetserade väggar, tvätta målade väggar, tag bort alla spikar
och pluggar och laga försiktigt.
 Tak. Dammsug taken.
 Golv. Torka golv, golvlister och trösklar.
 Fönster. Ta isär fönstren, tvätta träet emellan och glasen på alla sidor. Glöm inte
fönsterbläcket utanför. Rengör träet runtom med en mjuk svamp eller trasa.
 Lister. Rengör lister mot dörrar och glöm inte ovanpå dörrposten.
 Innerdörrar och ytterdörr. Rengöres.
 Element och ventiler. Rengör. OBS! glöm inte ventilen i badrum.
 Armaturer. Ta ner lampkupor och diska eller torka av dem.
 Eluttag och strömbrytare. Rengör med en lätt fuktig trasa. Varning! Uttag och
strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten. Tag bort alla egna
sladdar.
 Garderober, skåp och lådor inkl hyllor och backar. Rengör in- och utvändigt.
 Skåpsluckor. Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.
Badrum/WC
 Kakel. Rengör från tvål och kalkavlagringar.
 Toalettstol. Rengör noga utsida och insida, även kröken. Rengör från
kalkavlagringar så inga märken är kvar.
 Tvättställ. Rengör utanpå och i tvättstället, även i silen. Rengör från
kalkavlagringar. Glöm inte att rengöra under kranen. Det kromade skall blänka.
 Badkar. Rengör badkarets in- och utsida. Ta bort fronten och gör rent även under
badkaret. Rengör från kalkavlagringar.
 Dusch Rengör väggar, duschhandtag och rör. Glöm inte undersidan av blandaren.
Det kromade skall blänka.
 Badrumsskåp och speglar. Torka ur skåpet och putsa spegeln.
 Lampor. Ta bort lösa kupor och diska dem.
 Golvbrunn. Rengör och rensa från hår mm.
 Golv och väggar. Rengör allt från tvål och kalkavlagringar.
Kök






Spis. Dra ut spisen. Rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen, golvet
och skåpsidor. Rengör kokplattornas kanter. Dra vreden rakt ut och rengör.
Ugn. Rengör plåtarna och grillgallret samt alla sidor inuti ugnen. Rengör
ugnsluckan och putsa glaset.
Skärbräda. Rengör över- och undersida.
Diskbänk, kranar och bänkskivor. Rengör och polera så det skiner. Glöm inte silen,
under kranen och under överskåpet. Det rostfria kan rengöras med svinto.
Lampor. Ta bort lösa kupor och diska dem.
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Köksskåp. Rengör hyllorna o sidorna.
Köksluckor och handtag. Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.
Kryddhylla. Rengör.
Kyl och frys. Frosta av och rengör in- och utvändigt. Glöm inte vecket i
gummilisten på insidan. Dra fram skåpen och rengör under och bakom.
Köksfläkt. Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filtret.

Övriga utrymmen
 Förråd. Töm, dammsug och torka rent.
 Balkong. Ta bort ev trätrallar eller mattor, rengör golvet och insidan på balkongen.
OBS! Ingen privat inredning får lämnas kvar!
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