
Checklista för Städning av Vindsvåningen i Sjömagasinet 

 

Sovrum/Allrum 

o Lämna alla lakan kvar i sängarna. 

o Torka av soffbord och alla dörrhandtag med fuktig trasa. Viktigt nu i Coronatider. 

o Dammsug hela övervåningen noga. 

o Se till att ni inte glömt något i sovrummen. 

 

Badrummet på Vindsvåningen 

o Borsta ur och torka hela toaletten med rengöringsmedel. 

o Se till att duschgallret är rent. 

o Rengör handfatet noga. 

o Torka av och putsa kranar vid både handfat och dusch. 

o Putsa spegeln. 

o Dammsug golvet, torka vid behov.  

o Lägg smutsiga handdukar och trasor på golvet i duschen. 

o Töm sophinken. 

 

Trappan 

o Torka ledstången med lätt fuktad trasa. 

o Dammsug eller sopa trappan när allt är städat och klart på Vindsvåningen.  

o Torka trappan med fuktig trasa vid behov.  

 

Ovanstående punkter kontrolleras före utcheckning och ska godkännas av oss innan avresa. 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 



Checklista för Städning av Bottenvåningen i Sjömagasinet 

 

Badrummet på bottenvåningen 

o Borsta ur och torka hela toaletten med rengöringsmedel. 

o Se till att duschgallret är rent. 

o Rengör handfatet noga. 

o Torka av och putsa alla kranar och handtag även i duschen. 

o Putsa speglarna. 

o Dammsug golvet 

o Våttorka golvet noga, främst runt toalett och handfat.  

o Lägg smutsiga handdukar och trasor på golvet i duschen. 

o Töm sophinken. 

Sovrum/Allrum/Kök 

o Lämna lakan kvar i sängarna. 

o Torka alla bord och bänkar noga med fuktig trasa. 

o Torka dörrhandtag och alla stolar som använts med våt trasa. Viktigt nu i 

Corornatider. 

o Ta ut alla dörrmattor, mattorna i hallen samt eventuellt vid diskbänken. Skaka dem 

utomhus. 

o Torka bort eventuella fläckar på golven med fuktig trasa. 

o Dammsug golven samt övriga mattor noga. 

o Töm kylen och rengör noga. 

o Rengör ugn och plåtar om det behövs. 

o Rengör micron om den använts. 

o Lägg röd och grön soppåse i soptunnan. 

o Dammsug och torka golvet i hallen. 

o Lägg tillbaka dörrmattor och eventuellt övriga mattor. 

o Starta diskmaskinen. OBS! Den behöver ej vara klar och urplockad. Det fixar vi! 

o Skriv gärna några rader i Sjömagasinets gästbok! 

 

Utomhus 

o Rengör bord och utemöbler. 

o Ta hand om skräp så det inte blåser iväg. 

o Gör rent grillgallret. Ta hjälp av trädgårdsslangen om det behövs. 

o Lämna kvar grillkolen, den tömmer vi! 

o Ta in eventuella dynor. 

Ovanstående punkter kontrolleras före utcheckning och ska godkännas av oss innan avresa. 

Tack för hjälpen! 



 Checklista för Städning av Rännet i Skogslugnet 

 

Sovrum/Allrum/Kök 

o Lämna lakan kvar i sängarna. 

o Se till att ni inte glömt något. 

o Torka alla bord och bänkar noga med fuktig trasa. 

o Torka dörrhandtag och alla stolar som använts med fuktig trasa.                                          

Viktigt nu i Corornatider. 

o Ta ut mattorna i hallen samt eventuellt vid diskbänken. Skaka dem utomhus. 

o Torka bort eventuella fläckar på golven med fuktig trasa. 

o Dammsug golven samt övriga mattor noga. 

o Töm kylen och rengör noga. 

o Rengör ugn och plåtar om det behövs. 

o Rengör micron om den använts. 

o Lägg röd och grön soppåse i soptunnan. 

o Lägg tillbaka dörrmattor och eventuellt övriga mattor. 

o Starta diskmaskinen. OBS! Den behöver ej vara klar och urplockad. Det fixar vi! 

o Skriv gärna några rader i Rännets gästbok som ligger på det gröna hörnskåpet! 

 

Badrummet på Rännet i Skogslugnet 

o Borsta ur och torka hela toaletten med rengöringsmedel. 

o Se till att duschgallret är rent. 

o Rengör handfatet noga. 

o Borsta bort eventuella fläckar på träbänken med den lilla borsten, vatten och lite 

rengöringsmedel. 

o Torka av och putsa kranar vid både handfat och dusch. 

o Putsa spegeln. 

o Dammsug golvet, torka noga främst runt toalett och handfat.  

o Lägg smutsiga handdukar och trasor på golvet i duschen. 

o Töm sophinken. 

 

Trappan 

o Torka ledstången med lätt fuktad trasa. 

o Dammsug eller sopa trappan när allt är städat och klart på Rännet.  

o Torka trappan med fuktig trasa vid behov.  

 

Ovanstående punkter kontrolleras före utcheckning och ska godkännas av oss innan avresa. 

Tack för hjälpen! 



Checklista för städning av Loftet i Skogslugnet 

 

Sovrum/Allrum 

o Lämna alla lakan kvar i sängarna. 

o Torka av soffbord, sängbord och alla dörrhandtag med fuktig trasa.                              

Viktigt nu i Coronatider. 

o Dammsug hela Loftet noga. 

o Se till att ni inte glömt något i sovrummen. 

o Skriv gärna några rader i Loftets gästbok som ligger på den vita byrån! 

 

Toaletten på Loftet 

o Borsta ur och torka hela toaletten med regöringsmedel. 

o Rengör handfatet noga. 

o Torka av glashyllan och putsa spegeln. 

o Torka och putsa vattenkranen. 

o Dammsug och våttorka golvet noga runt toalett och handfat. 

o Lägg smutsiga handdukar och trasor på golvet. 

o Töm soporna. 

 

Servicedelen 

o Kontrollera att ni inte glömt något i tvättmaskinen, i köket eller badrummet. 

o Rengör skötbordet om det använts och töm soporna. 

 

Ovanstående punkter kontrolleras före utcheckning och ska godkännas av oss innan avresa. 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 



Checklista för Städning av Logen i Skogslugnet 

Sovrum/Allrum/Kök 

o Lämna lakan kvar i sängarna. 

o Se till att ni inte glömt något. 

o Torka alla bord och bänkar noga med fuktig trasa. 

o Torka dörrhandtag och alla stolar som använts med fuktig trasa.                                          

Viktigt nu i Corornatider. 

o Ta ut mattorna i hallen, vid diskbänken samt den långa trasmattan.                          

Skaka dem utomhus. 

o Torka bort eventuella fläckar på golven med fuktig trasa. 

o Dammsug golven samt övriga mattor noga. 

o Dammsug soffor, fåtöljer och kuddar om det behövs. 

o Töm kylen och rengör noga.  

o Rengör ugn och plåtar om det behövs. 

o Rengör micron om den använts. 

o Lägg röd och grön soppåse i soptunnan. 

o Lägg tillbaka dörrmattor och övriga mattor. 

o Starta diskmaskinen. OBS! Den behöver ej vara klar och urplockad. Det fixar vi! 

o Skriv gärna några rader i Logens gästbok som ligger på vita byrån i hallen! 

Badrummet på Logen 

o Borsta ur och torka hela toaletten med rengöringsmedel. 

o Se till att duschgallret är rent. 

o Rengör handfatet noga. 

o Torka av och putsa alla kranar och handtag även i duschen. 

o Putsa speglarna. 

o Rengör badkaret om det använts. 

o Dammsug golvet 

o Våttorka golvet noga, främst runt toalett och handfat.  

o Lägg smutsiga handdukar och trasor på golvet i duschen. 

o Töm sophinken. 

Utomhus 

o Rengör bord och utemöbler. 

o Ta hand om skräp så det inte blåser iväg. 

o Gör rent grillgallret i Servicedelen om det krävs varmvatten.  

o Lämna kvar grillkolen, den tömmer vi! 

o Lägg dynor, mattor och filtar i dynboxen. 

Ovanstående punkter kontrolleras före utcheckning och ska godkännas av oss innan avresa.  

Tack för hjälpen! 


