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Checklista Stilians Dödsbostädning  

 

Alla Rum:   

o Dammsuger och våttorkar golv. 

o Torkar snickerier, lister, golvskenor på skjutdörrar, dörrar, 

dörrkarmar, fönsterbrädor, fönsterkarmar, fria ytor, 

garderobsdörrar och skåpsluckor. 

o Dammsuger spindelnät i tak. 

o Torkar ovanpå och invändigt garderober, skåp och bokhyllor. 

o Dammsuger bakom och torkar element. 

o Dammtorkar väggar, ventiler, eluttag och fast belysning. 

o Putsar fönster på alla sidor (vid -5 putsas endast in och utsida). 

o Putsar speglar. 

o Torkar ytterdörr.  

Hall:  

o Dammtorkar ledstång, räcke och spjälor i trappa. 

o Dammsuger och torkar av skoställ och hatthylla.  

Köket:   

o Putsar, avfettar och avkalkar diskho, blandare, propp och silar. 

o Rengör kakel, fogar, stänkskydd och ovanför diskbänk. 

o Rengör ugn in- och utvändigt och bakom (även galler). 

o Sköljer av och torkar plåtar. 

o Rengör köksfläkt och filter (ej kolfiltret). 

o Torkar ur alla skåp, hyllor och lådor in- och utvändigt och ovanpå. 

o Rengör mikrovågsugn in- och utvändigt. 

o Diskmaskin in- och utvändigt även filter. 

o Rengör sopkärl. 

o Rengör kyl och frys in- och utvändigt samt bakom samt diskar all 

inredning (kund drar fram kyl och frys).  
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Badrum och Toalett:   

o Rengöring, avfettning och avkalkning av badkar (även under) 

Dusch, duschkabin, handfat och toalett.   

o Golvbrunn rensas och görs rent. 

o Rengöring, avkalkning och avfettning av väggar, kakel, fogar och 

golv.   

o Rengöring i och på badrumsskåp och vitvaror. 

o Rengöring av tvättmaskin, torktumlare och torkskåp även inuti, 

tvättmedelsfack och filter i torktumlare (kund drar fram 

tvättmaskin, torktumlare och torkskåp).  

 

Kunden Förbereder:  

o Dra fram kyl och frys. 

o Dra fram tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. 

o Glödlampor i taket i varje rum för belysning.  

Tilläggstjänster:  

o Städning av balkong, altan eller uteplats. 

o Fristående tvättstuga. 

o Städning av garage. 

o Städning av förråd. 

o Dra fram kyl och Frys. 

o Dra fram tvättmaskin, torktumlare och torkskåp.  

  

Team Stilians.  

 

 
Boka via telefon 
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