
 
 
 
CHECKLISTA HEMSTÄDNING 
 
 
 
 
BOSTADSRUM/ SAMTLIGA RUM 
 
 Dammsugning av golv och mattor samt moppning av golv 
 Avskakning av små mattor 
 Dammsugning av soffor och kuddar 
 Dammtorkning av möbler, lampor, fönsterbrädor, dörrar, golvlister, 

element samt fria ytor 
 Putsning av speglar 
 Plockning av eventuella kläder från golven 
 Bäddning av sängar 
 Tömma papperskorgar 
 Sopning/dammsugning samt våttorkning av trappsteg 

 
 
BADRUM & TOALETT: 
 
 Rengöring av handfat och toalettstol 
 Rengöring av dusch/kabin och badkar, in- och utvändigt samt under vid 

behov 
 Rengöring av badrumsskåp (utvändigt) 
 Putsning av speglar 
 Torkning av allt kakel vid behov 
 Dammsugning och moppning av golv 
 Tömma papperskorg 

 
 
KÖK: 
 
 Avtorkning av skåpluckor, bänkskiva 
 Rengöring av alla öppna ytor som t ex bord, stolar, fönsterbrädor, 

kontakter m.m. 
 Torkning av lampor 
 Rengöring av mikrovågsugn in- och utvändigt 



 Avtorkning av vattenkokare, kaffebryggare och vitvaror utvändigt 
 Rengöring av kakel ovanför diskbänken 
 Rengöring av diskhorn och kranar 
 Tömma papperskorgar och torkning av utrymmet under diskbänken där 

sopporna kastas 
 Rengöring av spisfläkt utvändigt (invändigt och filter vid 

överenskommelse) 
 Rengöring av spishäll/spisplattor 
 Dammsugning och moppning av golv 
 Eventuell kryddhylla (vid överenskommelse) 
 Rengöring av diskmaskin utvändigt 
 Dammsugning och moppning av golv i tvättstuga. 

 
 
TVÄTTSTUGA  
 
 Dammtorkning, rengörning av handtvätt, dammsugning av golv och våttorkning

  
 
 
EXTRA TILLÄGG: 
 
 Damning av väggar och spindelväv 
 Avtorkning in- och utvändigt av torkskåp/tumlare och tvättmaskin 

(rengöring av 
 tvättmedelsfack) 
 Strykning av kläder 
 Tvätt av kläder 
 Rengöring inuti ugnen (avtorkning mellan glas- demontering av kund) 
 Rengöring av garderober, in- och utvändigt ( om de är tömma) 
 Rengöring av element (bakom och emellan) 
 Rengöring av golvbrunnar 
 Avtorkning av kyl och frys invändigt 
 Avtorkning insida av entrédörr 
 Byte av sängkläder 
 Fönsterputs av balkong ( helinglasad) 


