
❑ Torka av handfat, toalettstol och väggarna runt om
❑ Torka duschkranarna och väggarna
❑ Dammtorka fönsterkarmarna
❑ Töm papperskorgarna och sätt i nya påsar
❑ Fyll på med toalettpapper
❑ Våttorka golven
❑ Kolla kvarglömda saker
❑ Se till att kranarna är avstängda
❑ Byt till rena handdukar, häng de våta/gamla vid

tvättmaskinen i källaren
❑ Stäng fönstren
❑ Släck ljuset

hygienutrymmen
❑ Kolla ordningen i lådor och skåp
❑ All disk diskad
❑ Töm diskmaskinen och rengör silar

och nivårör samt spolbänk
❑ Rengör spis och ugn
❑ Torka ur kylskåp och töm på mat
❑ Lämna inte kvar mat som kan mögla eller börjar lukta
❑ Torka bänkar och vaskar samt ovanpå fläkten
❑ Töm sopor enligt separat anslag, och sätt i nya påsar
❑ Dammtorka fönsterkarmarna och borden
❑ Drag ur kontakten till kaffebryggaren – stäng timern
❑ Kolla att spisar och kranar är avstängda
❑ Dammsug och våttorka golven
❑ Byt till rena handdukar, häng de våta/gamla vid

tvättmaskinen i källaren
❑ Stäng fönstren
❑ Släck ljuset

kök

sovrum
❑ Skaka täcken, kuddar, madrasser och mattor utomhus
❑ Lägg i ordning täcken, kuddar och madrasser
❑ Dammsug golv, stoppade möbler, sängar
❑ Dammtorka fönsterkarmar, bord, stolar och golv
❑ Töm papperskorgarna och sätt i nya påsar
❑ Kolla kvarglömda saker
❑ Stäng och haka fönstren
❑ Släck ljuset

Ästad 4H-gård Ästad 4H-gård



www.astad4h.com

checklista för lyckad städning på

Ästad 4H-gård
Dåligt genomförd städning kan komma att straffdebiteras!

❑ Håll god ordning i städskrubbarna
❑ Lägg tillbaka saker på sina platser
❑ Ställ ut sopor på av vaktmästaren anvisad plats

och sätt i nya påsar i papperskorgarna
❑ Rengör öppna spisen och töm askhinken

i eldstaden vid grillplatsen
❑ Städa av tomten
❑ Fyll upp med ved

övrigt

❑ Skaka mattor utomhus
❑ Dammtorka fönsterkarmar, bord och stolar
❑ Töm papperskorgar och sätt i nya påsar
❑ Dammsug stoppade möbler – även under dem!
❑ Dammsug och torka golven
❑ Kolla kvarglömda saker
❑ Torka rent whitebordtavlan
❑ Drag ut kontakterna till over head- och diaprojektor
❑ Stäng och haka fönstren
❑ Släck ljuset

andra utrymmen

städ
schema
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