STÄDRUTINER

Rum
□ Fönster, tvättas rena utan ränder in/ ut
sidan och även emellan, även
fönsterventil skall rengöras.
□ Golv, dammsuga och moppa och ta bort
eventuella fläckar.
□ Kontaktuttag och strömbrytare, torkas
av.
□ Dörrar, torkas av, även ramen runt
dörren.
□ Spegel, putsas.
□ Lister, alla lister ska vara avtorkade.
□ Vägg, är det fläckar på väggen ska dessa
torkas bort.

Kök
□ Spis, har du spishäll använder du en
skrapa för att få bort fastbränd smuts. På
vanliga kokplattor kan svinto användas.
Spisen ska dras ut och städas bakom
samt kanterna ska torkas av.
□ Ugn och plåtar, in och utvändigt, även
här kan skrapa användas för fastbränd
smuts. Plåtar och galler skrubbas rena.
Glaset på ugnen kan oftast öppnas med 2
skruvar.
□ Spis och ungs vred, görs rent noga.
□ Spisfläkt, fläktkåpan görs ren och filtret
måste vara fritt från fett.
□ Diskbänk, ska vara fri från kalk.
□ Köksskåp, torkas av utvändigt och
invändigt. Glöm ej handtagen.

□ Kyl, torkas av invändigt och utvändigt,
även gummilisten. Dra ut kylskåpet och
dammsug bakom. Är kyl och frys
avstängda ska dörrarna lämnas öppna för
att inte mögel skall växa.
□ Frys, frostas av och torkas sedan av.

Badrum
□ Tvättställ, skölj av och skrubba rent alla
tvål rester och fläckar.
□ Dusch, kalk måste bort från kakel och
klinkers, gäller även fogarna. Har du
aldrig tidigare kalkat av kan du behöva
upprepa det ett par gånger. Använd bra
kalkmedel!
□ Golvbrunn, måste rensas fritt från
smuts. Skruva upp/ta av gallret sedan tar
du upp insatsen i vissa lägenheter finns
denna typ av brunn. Avlägsna all smuts.
□ Golv, dammsug och moppa.
□ Toalett, ska noga göras rent runt om,
utanpå och inuti.
□ Spegel, ska vara fri från kalk och putsas.
□ Badrumsskåp/hyllplan, torkas rent.
□ Ventil, torka bort smuts och damm.

Övrigt
• Samtliga lampor ska fungera.
• Förråd ska vara tömt och rent.
• Se över så att du har alla nycklar
och taggar du fick när du flyttade
in.
□ Glöm ej boka städbesiktning. Lycka till!

