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Hyresgästen ansvarar för städningen om inte annat överenskommit. 

Städmaterial finns placerat i städutrymmet under trappan på nedervåningen och i första 

förrådet i konferensrummet på ovanvåningen. I varje städutrymme finns en flaska med 

”Multicleaner” som används till det mesta enligt nedan anvisningar.  

Bord torkas av med multicleaner och wettextrasa ifrån rätt plastlåda i städförrådet.  

Checklista 

Stora salen 

Bord torkas av (använd multicleaner). 

Bord och stolar ställs utmed väggarna. 

Golven i stora salen och andra våning rengöres genom att dammsuga och/eller 
torrmoppas. Fläckar torkas bort med multicleaner och vatten.  

OBS! Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolvet. 

Kök 

Glas, koppar och tallrikar ska sköljas av, diskas samt torka. Dessa ska sedan sorteras i 
backarna samt i skåp. Vitvinsglas, rödvinsglas, ölglas och dricksglas förvaras för sig. 

Bestick ska diskas en gång liggandes i finmaskig (brun) diskback och sedan diskas 
stående i bestickkorg. Bestick ska torka och inte ha vattenfläckar. Bestick ska sorteras. 

Bänkar och spis våttorkas med multicleaner.  

Golvet ska dammsugas och avspolas med vatten och skuras med röd borste samt torkas 
med röd skrapa som förvaras vid tvättmaskinen. 

Diskmaskin ska rengöras. Diskmaskinen ska tömmas och vara avstängd. 

Handdukar hängs upp för torkning eller läggs i tvättkorgen inne på kökstoaletten.  
 

Hall och Toaletter 

Golvet i hallen dammsuges och eventuellt våttorkas. Mattorna ska dammsugas.  

Toalettstolar och handfat rengöres med multicleaner och engångshanddukarna som 
finns på toaletten. Dessa slängs sedan i papperskorgen inne på toaletten. 
Papperskorgarna ska tömmas och ny plastsäck sättas i hållaren. 
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Andra våning 

Bord torkas av (använd multicleaner). 

Golven rengöres genom att dammsugas och/eller torrmoppas. Fläckar torkas bort med 
multicleaner och vatten. 

 

Sopor 

Sopor tas med inklusive matavfall. Metall, plast och glasburkar sorteras i respektive 
återvinningskärl i hallen vid köket. 

Toaletternas papperskorgar tömmes och kastas i grön soptunna.  

OBS! Se till att inte kaffemaskin, vattenkokare, diskmaskin eller fläktar är på när huset 
larmas och lämnas.  

 

 


