
  
 

 

 

    

 Städinstruktion  
 
 
Kök 
 
Våttorka alla ytor  
Rengör spis 
Torka ur lådor/skåp vid behov 
Rengör mikrovågsugn 
Rengör sil i diskmaskin 
Töm och sortera avfall 
Torka av stolar och bord 
Lämna ingen mat 
Diska och ställ undan porslin 
 
Sovrum 
 
Tag ur hyrda sänglinnen och lägg i en hög 
Dammsug madrasser 
Vädra täcken och kuddar 
Torka av/ur sängbord och garderober 
 

Badrum 
 
Putsa spegel 
Rengör i och utanpå handfat 
Rengör i och utanpå toalettstol 
Torka ur skåp och lådor 
Rengör duschdörrar 
Rensa golvbrunn från smuts och hår 
Tvätta lavar i bastu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vardagsrum 
 
Dammsug i och under soffa/fåtöljer 
Dammsug madrass i bäddsoffa 
Torka av bord/ytor 
Töm aska från kamin (Obs! se till att den är 
kall). Torka kamin utvändigt. 
 
I alla rum 
 
Dammsug och våttorka golv 
Skaka mattor 
Torka väggar vid behov 
 

Förbokad städning  
 
Även vid förbokad städning eller där 
städning ingår, ska gästen 
tömma och sortera sopor, plocka ur 
kylskåp och skafferi samt diska.  

 
Avsyning  
 
Vi avsynar efter avresa. Ej godkänd 
städning eller skador debiteras som 
lägst med 2500 SEK. 

 
Fel eller skada 
 
Har något hänt eller gått sönder 
under er vistelse? Meddela oss via 
formuläret i gästservice på webben 
eller ring Stugservice innan ni 
checkar ut. Dokumentera med bild.  

 
 



  
 

 

 

 
 
 
Cleaning instructions 
 
Kitchen 
 
Wet wipe all surfaces 
Clean the stove and microwave 
Wipe kitchen drawers if necessary 
Check that the strainer in the 
dishwasher is clean 
Empty and sort rubbish 
Wipe tables and chairs 
Do not leave food 
Wash dishes and put back 
crockery, glasses etc. 

 
Bedroom 
 
Take off rented bed linens and 
place them in a pile 
Vacuum the mattresses 
Air duvets and pillows 
Wipe surfaces and wardrobes 

 
Bathroom 
 
Clean the mirror 
Clean inside and outside the sink 
and toilet seat 
Clean the floor drain from hair and 
dirt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Living room 
 
Vacuum sofa/sofabed mattress 
Wipe table and surfaces 
Empty ash from the stove (Note! make sure it is 
cold) in separate bag. Wipe the outside of the 
stove.  

 
In all rooms 
 
Vacuum and wet-dry floors 
Shake carpets outside 
Wipe walls if necessary 
 

 
In case of pre-booked or included 
cleaning, the guest must empty and 
sort rubbish, remove food and wash  
dishes.  

 
Inspection takes place after the 
guest´s departure. Unapproved 
cleaning or damage will be charged 
with a minimum of SEK2500. 
 
Has something happened or  
broken during your stay? Please 
inform us via +(0)73 069 88 97  
before check out. 
Document/prove with pictures.   

 


