
1 (2) 
 

 
  
Checklista Storstäd 
 

För att säkerställa att vi har samma förväntningar och för att du som kund enklare ska kunna ställa krav har vi 

tagit fram denna checklista för vår storstädstjänst.  

ALLMÄNT:  

- Vi börjar uppifrån och jobbar oss neråt samt avslutar med det renliga som att t.ex. byta lakan. Vi 

lämnar det som det stod innan samt fixar detaljer som att puffa kuddar eller hänga tavlor rätt. 

- Rätt städprodukter för materialet. T.ex. är vi noga med att inte våttorka parkettgolv med för blöt 

mopp eller att inte använda av onödigt starka medel på känsliga ytor.  

- Du som kund bör informera oss i förväg om det är något i ditt hem vi behöver vara särskilt försiktiga 

med eller ska låta bli helt. Berätta även om något är trasigt eller skadat sedan innan.  

 

ALLA RUM 

⃝ Dammsugning av golv, trösklar och golvlister (vi flyttar ej möbler och lyfter ej på stora mattor) 

⃝ Dammsugning av klädda/ stoppade möbler och mattor (ovansidan) 

⃝ Våttorkning av fria golvytor 

⃝ Avtorkning med torr trasa på fast belysning, eluttag, strömbrytare och elskåp 

⃝ Avtorkning av dörrar, dörrkarmar och dörrhandtag 

⃝ Avtorkning insida av entrédörr 

⃝ Avtorkning av element, även borstning bakom 

⃝ Avtorkning med fuktig trasa av fria horisontella ytor på bord, stolar, skåp och hyllor  
⃝ Putsning av speglar och rumsavdelande glasdörrar, samt utvändiga glaspartier i vitrinskåp och liknande 

⃝ Avtorkning av luftventiler utvändigt 

⃝ Avtorkning av väggpanel 

⃝ Väggar dammas vid behov och spindelväv tas bort 

⃝ Dammtorkning av tavelramar och lampskärmar 

⃝ Avtorkning av ledstänger och trappräcken 

⃝ Sopning/dammsugning samt våttorkning av trappsteg 

⃝ Dammsugning och avtorkning av garderober, även inuti om de är tömda 

⃝ Tömning av papperskorgar 

 

KÖK 

⃝ Rengöring av diskbänk, kranar, köksbänk, spishäll och kakel 

⃝ Rengöring av sopskåpet ut- och invändigt 

⃝ Utvändig torkning av skåpsluckor och lådfronter 

⃝ Avtorkning av köksskåp, lådor och handtag, även inuti OM de är tömda 

⃝ Avtorkning ovanpå köksskåp 

⃝ Avtorkning av socklar vid golvet och övriga snickerier 

⃝ Utvändig torkning av vitvaror inkl. brödrostar, vattenkokare, kaffebryggare (de som står framme) 

⃝ Invändig rengöring av kyl och frys OM de är tömda och frys är avfrostad 

⃝ Rengöring av fläkt, inkl. filtret.  

⃝ Djuprengöring av ugn 

⃝ Rengöring av mikrovågsugn, in- och utvändig 

⃝ Rengöring av alla öppna ytor som tex bord, stolar, fönsterbrädor, kontakter m.m. 
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BADRUM & TOALETT 

⃝ Rengöring och avkalkning av dusch/kabin och badkar samt stänkytor (ej mögel) 

⃝ Rengöring av handfat och toalettstol 

⃝ Rengöring alla kranar, duschslang, duschmunstycke och de rör som vi kommer åt 

⃝ Rengöring av kakel och klinkers 

⃝ Rengöring under badkaret (om ev. badkarsfront av- och påmonteras av kund) 

⃝ Utvändig torkning av badrumsskåp (invändigt om tömda) 

⃝ Avtorkning in- och utvändigt av torkskåp/tumlare och tvättmaskin 

⃝ Rengöring av tvättmedelsfack 

⃝ Rengöring i golvbrunn 

⃝ Avtorkning av väggar i badrum (ej tapet) 

⃝ Avtorkning av krokar, handdukshängare/värmare 

⃝ Avtorkning av skåpluckor utvändigt samt front till lådor och handtag 

 

SOVRUM 

⃝ Bäddning av sängar  

⃝ Byte av sängkläder om så önskas (lägg i så fall fram utbyte)

 

EXTRATJÄNSTER DU KAN BESTÄLLA TILL:  

- Balkongstäd 

- Städning av förvaringsutrymmen (källare/ vind) 

- Fönsterputs. Du får 10 % på fönsterputs som bokas i samband med storstädning. Läs mer på 

www.cleancasa.se eller skriv till hej@cleancasa.se för prisförslag. 

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: 

Behöver jag ha städmaterial hemma? Nej, när vi städar ingår alltid allt nödvändigt städmaterial för att göra ditt 

hem skinande rent. Det är däremot toppen om du har dammsugare, skurhink och mopp hemma. På så vis kan 

vi transportera oss kommunalt och vara mera miljövänliga tillsammans. 

Behöver hemmet vara undanplockat och iordningställt inför städet? Nej då, Clean Casa städar det som 

behöver städas. Däremot kan man ha i åtanke att städningen kan ta lite längre tid (och därmed kosta mer) om 

det är mycket att plocka. Vet du med dig att hemmet kommer att vara extra stökigt, vänligen kommunicera 

med oss inför så att vi kan planera för och boka på extratid vid behov. 

Kan jag/ vi i hemmet vara hemma under städningen? Ja absolut, men vi kan tänka oss att njutningen av att 

komma hem till ett nystädat hem är större än att se oss städa det. ;) Förstås finns det undantag då du som 

beställare behöver vara hemma av olika anledningar och det går jättebra! 

För fler frågor och svar, vänligen besök www.cleancasa.se/faq eller skriv till oss på hej@cleancasa.se. 
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