
Checklista för städning av Ekhagsstugan (maj 2017) 

 
Salen 

o Torka av radiatorer (element) 
o Torka av lister 
o Se över väggar och dörrar. Tvätta bort kaffe- och vinstänk mm 
o Rengör fönsterkarmar och runt dörrhandtag 
o Se över fönstren, tvätta av där det blivit fläckigt 
o Sopa och eller dammsug golvet 
o Våttorka golvet med lite rengöringsmedel och lite vatten med den 
avlånga platta moppen, gröna trasorna i hyllan. OBS! Använd LITE 
vatten, det är ett trägolv som inte får bli blött 

Köket 
o Torka av köksluckor, uppe och nere 
o Rengör spis, ugn och mikro 
o Torka av fönsterkarmar och runt dörrhandtag 
o Rengör kylskåp (och frys) in- och utvändigt (lämna inga rester) 
o Torka av radiatorer (element) 
o Handdiska och/eller diska i maskin (ska plockas ut). Ställ in i skåp. 
o Sopa och eller dammsug golvet 
o Våttorka golvet med lite rengöringsmedel och lite vatten med den 
avlånga platta moppen, gröna trasorna i hyllan. Sparsamt med vatten! 

Toaletter 
o Tvätta handfat (glöm inte under) + runtomkring.  
o Tvätta spegel 
o Tvätta inuti med borste toalettstolen. Runt om på utsidan och ringen med 
separat trasa. 
o Sopa och eller dammsug, samt tvätta golv med fransiga lilla moppen 
(använd inte den moppen på övriga golv!) 

Hall och 
kapprum 

o Skaka och dammsug entrémattor 
o Sopa, dammsug och tvätta golv (i den ordningen) 
o Se över väggar och dörrar. Tvätta bort kaffe- och vinstänk mm. 
o Torka av radiatorer, möbler, karmar, lister etc 

Runt 
stugan 

o Städa bort marschaller, dekorationer, fimpar (töm burken) och annat 
skräp 

Sopor 
o Ta bort alla dekorationer, snören mm i samtliga rum 
o Ta med alla sopor från stugan! Det finns ingen sophämtning. Sortera det 
som är återvinningsbart vid återvinningsstationen, men det är absolut 
förbjudet att lämna sopor där. 
 

Allrengöringsmedel till golv, bänkar, skåpdörrar etc 
Fönsterputs till speglar och fönster 
WC-rent till toaletter 
Städskrubb finns innanför köket. 
OBS! Avloppet i städskrubben tillika duschhörnan är UR FUNKTION. 
Häll smutsvatten från städning i toaletten (inte i köksvasken). 
Lägg använda handdukar och trasor i tvättkassen i städskrubben. 

 
Tack!  


