
 

 
SLUTRENGÖRING 
 
Generellt ska stugan lämnas i ett sådant skick att den är städad och redo att ta emot nästa gäst. 
Här nedan tar vi upp några saker som ni inte ska missa. Den här listan ska inte tolkas som en 
fullständig, utan det kan förekomma andra saker och platser att ställa i ordning från stuga till stuga. 

 
Badrum 

Rengör handfat, toalett, dusch/ bad. Hårstrån och smuts torkas bort från både handfat och dusch/ 
bad. Speglar putsas med glasputs. Toaletten ska rengöras både på in- och utsida. Töm ev 
papperskorg och avsluta med att våttorka golvet.  

 
Kök 

Töm och rengör kyl/ frys. Har ni använt ugn, spis, micro etc så ska dessa rengöras. Torka av 
köksfläkten. Diskmaskinen ska tömmas och vid behov rengör ni även bottenfiltret. Gör ren 
kaffebryggaren och kasta eventuellt använt kaffefilter. Torka av bord, skåpsluckor och dörrar och 
ta med soppåsen ut till soptunnan.  

 
Sovrum 

Dammsug sängarna, skaka kuddar och täcken utomhus och lägg dem sedan snyggt i respektive 
säng. Torka av skåpen om det behövs, kolla även i skåpen att ni inte glömt kvar något. Putsa om 
nödvändigt fönstren med fönsterputs. Dammsug och våttorka golvet, även under sängarna.  

 
Allrummet 

Börja med eventuell kamin/ öppen spis och töm den på rester efter eldning. Lägg inte askan i 
soptunna eller intill något som kan antändas. Kolrester kan vara varma lång tid efter senaste 
eldning. Dammsug möbler och golv (även under mattor). Putsa vid behov fönster och fönsterdörrar 
med glasputs. Våttorka golvet och lägg tillbaka mattorna när golvet torkat. Ställ tillbaka möbler som 
ni flyttat.  

 
Generellt 

Skaka mattor och filtar utomhus och låt dem gärna hänga på vädring under tiden som ni gör resten 
av städningen klar. Finns det torktumlare så glöm inte att rengöra luddfiltret. Gör rent utegrillen och 
torka av utemöbler och ställ allt i ordning. Kolla att samtliga fönster och dörrar är stängda och 
låsta. Lägg sopor på avsedd plats och kör gärna återvinningen till en återvinningsstation.  
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