
Clean Casa’s checklista för hemstäd 
 

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 hemstädstjänst.  

ALLMÄNT VIKTIGT:  

- Börja uppifrån och jobba sig neråt samt avsluta med det renliga som att t.ex. byta lakan. Lämna som 

det stod innan samt fixa 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 använder 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 golv, lister, stoppade 

möbler och mattor (lyfter ej på stora 

mattor) 

⃝ Moppning golv 

⃝ Putsning av speglar 

⃝ Dammtorkning av fria ytor, element, 

kontakter, vägguttag och fönsterbrädor 

⃝ Dammtorkning av tavelramar och 

lampskärmar i nåbar höjd 

⃝ Torkning av fläckar på dörrar, dörrkarmar 

och invändiga fria fönsterytor 

SOVRUM 

⃝ Bäddning av sängar  

⃝ Byte av sängkläder om så önskas (lägg i så 

fall fram utbyte) 

BADRUM & TOALETT 

⃝ Rengöring av badkar/dusch, handfat, 

toalett och stänkytor kakel 

⃝ Avtorkning av fläckar på väggar och kakel 

⃝ Utvändig torkning av badrumsskåp och 

vitvaror 

KÖK 

⃝ Rengöring av diskbänk och köksbänk, 

spishäll och kakel 

⃝ Rengöring av sopskåpet ut- och invändigt 

⃝ Utvändig torkning av skåpsluckor och 

lådfronter 

⃝ Utvändig torkning av vitvaror och 

köksfläkt 

⃝ In – och utvändig rengöring av 

mikrovågsugn 

EXTRATJÄNSTER DU KAN BESTÄLLA TILL: Sopning av balkong, diskning, djuprengöring av ugn och fönsterputs. 

Se vår hemsida 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, vi städar allt. 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. 

http://www.cleancasa.se/
mailto:hej@cleancasa.se
http://www.cleancasa.se/faq
mailto:hej@cleancasa.se

