
Checklista byggstädning

När byggarna och hantverkarna är färdiga med ett nybygge eller renovering
krävs en ordentlig byggstädning för att få bort smuts och hälsofarligt
byggdamm. Behovet för en byggstädning kan också uppstå inför en besiktning,
för att besiktningsmannen ska kunna göra en bra analys av nybyggnaden.

Byggstädning genomförs i en eller två etapper beroende på kundens behov:
Grovstädning och finstädning/slutstädning.

1. Grovstädning

En grovstädning genomförs för att sedan göra finstädningen.

Större föremål och smuts tas bort t.ex.:

Papp, Kartong, Tejp, Masonitskivor, Gipsrester, Spån o.d.

Grovdammsugning, avtorkning av väggar och fönsterputs är moment som ingår
i grovstädningen.

Fortsättning på nästa sida
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2. Finstädning

Finstädning genomförs när en renovering eller ett bygge är färdigt och efter att
byggstädning/grovstädning genomförts. Det är nu som de sista detaljerna görs.
Städet är omfattande och följande ingår:

Samtliga utrymmen

 Våttorkning av karmar, lister, dörrfoder, dörrar, elkontakter, handtag,
hängkrokar, kakel och väggar (ej mögel), belysning mm.

 Dammtorkning av alla fria ytor.

 Våttorkning av fram- och baksida av element.

 Rengöring av garderober (om dessa är tömda).

 Dammsugning och våttorkning av golv.

 Rengöring av luftventiler.

 Rengöring av balkong.

 Fönsterputs, våttorkning runt fönster och fönsterbrädor.

Kök

 Våttorkning av alla ytor inkl. köksskåpen in- och utvändigt (förutsatt de är
tömda).

 Rengöring av kyl/frys in- och utvändigt (frysen ska vara avfrostad och
tömd innan den kan rengöras).

 Ugnsrengöring samt avtorkning av ugnsplåtar och galler, avtorkning
mellan ugnsglas (demontering av kund).

 Rengöring av diskmaskin/mikrovågsugn/vitvaror in- och utvändigt (om
dessa är tömda).

 Rengöring av fläkt och filter.
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 Rengöring bakom kyl, frys, spis, tvättmaskin och torktumlare görs endast
om vitvaran är framdragen. Kunden ombesörjer att vitvaran ställs tillbaka
efter städningen.

Badrum

 Dammtorkning av alla ytor.

 Våttorkning av toalettstol, badkar/duschkabin och handfat in- och
utvändigt .

 Rengöring av tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, in- och utvändigt
(om tömda).

 Kontroll och rengöring av golvbrunnar.

Vi är flexibla: Städinstruktionen kan även justeras efter Era önskemål.
Förutsättning: Lokalerna är tömda från hinder som kan vara i vägen exempelvis:
byggmaskiner, verktyg, och byggmaterial. Vatten ska finnas tillgängligt.

Du är alltid välkommen att ringa om du har frågor eller synpunkter: 08 - 773 20 85
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