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Städschema  
 
KÖK 
☐Rengöra kakel ovanför diskbänken 
☐Rengöra köksluckor utvändigt 
☐Rengöra vitvaror utvändigt, inklusive 
 kaffebryggare, vattenkokare 
☐Torka av lampor som går att nå 
☐Rengöra diskhon och kranar 
☐Rengöra utrymmet under diskbänken 
 eller där soporna kastas  
☐Dammsuga och våttorka golvet 
☐Dammtorka öppna ytor, som bord, 
 bänkar, hyllor, eluttag  
☐Dammtorka golvlister och socklar 
☐Torka av dörrar, karmar och 
 fönsterbrädor 

BAD OCH TOALETT 
☐Rengöra kakel runt toalettstolen,  
 handfatet och duschen/badkaret 
☐Rengöra toalettstolen, 
 duschkabin/badkar 
☐Torka av lampor som går att nå 
☐Rengöra handfatet, även under 
☐Dammsuga och våttorka golvet 
☐Putsa speglar 
☐Rengöra badrumsmöbler och vitvaror 
 utvändigt 
☐Torka dörrar, karmar och 
 fönsterbrädor 
 
SOVRUM 
☐Dammtorka/våttorka öppna ytor,    
 som bord, bänkar, bokhyllor, eluttag 
☐Dammsuga mattor och våttorka 
 golvet 
☐Dammtorka golvlister och socklar 
☐Dammtorka tavellister och lampor 
 som går att nå 
☐Torka dörrar, karmar och 
 fönsterbrädor 
☐Putsa speglar 
 
 
 
 
 

 
 
VARDAGSRUM 
☐Dammtorka/våttorka öppna ytor, 
  som bord, bänkar, bokhyllor, eluttag 
☐Dammsuga soffor och fåtöljer 
☐Dammsuga mattor och våttorka golvet 
☐Dammtorka golvlister och socklar 
☐Dammtorka tavellister och lampor 
 som går att nå 
☐Torka dörrar, karmar och fönsterbrädor 
☐Putsa speglar 
 
ANDRA UTRYMMEN 
☐Dammtorka/våttorka öppna ytor, 
 som bord, bänkar, bokhyllor, eluttag 
☐Dammsuga soffor och fåtöljerna 
☐Dammsuga mattor och våttorka golvet 
☐Dammtorka golvlister, socklar och 
 lampor som går att nå 
☐Torka dörrar, karmar och 
 fönsterbrädor 
☐Putsa speglar 
 
 
 

Kund: ____________________ 
 

Städat av: ____________________ 
 

Datum: ____________________ 
 
Påbörjad kl: ____________________ 
 
Avslutad kl: ____________________ 
 
 
INFÖR VARJE BESÖK 
Vi på assista ber dig plocka undan kläder, 
disk, leksaker mm, så att vår personal 
lättare kommer åt de ytor som ska 
rengöras.  
Tvätta gärna microdukarna och mopparna 
utan sköljmedel.  
 


