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Sjekkliste (kryss av). Utilstrekkelig rengjøring vil bli belastet leietaker! 

Utfylt skjema legges på hytta eller sendes på epost (bestilling@lillesandspeider.com ) 

 OK   Merknad 

KJØKKEN Vasket benker og gulv.      

 Kjøleskap TØMT og RENGJORT!    

 Komfyr og stekeovn rengjort   

 Alle matvarer i kjøleskap og tørrvarer fjernet   

 Tatt ut kontakt og rengjort vannkoker og kaffetraktere,    

 Oppvaskmaskinen skal ikke tømmes ved avreise – dette gjøres av neste 
gjest! 

  

 Søppel er tømt, nye poser satt i.   

 Panteflasker er fjernet   

 Til sist: Grundig såpevask og sprit på berøringsflater som 
kjøkkenbenk, kraner, dørhåndtak, lysbrytere 

  

BAD/WC Håndvasker, dusj og toalett er vasket. Fjern hår fra sluk!   

 Gulv vasket. Sjekk bak vaskemaskin.   

 Toalettpapir etterfylt om nødvendig.   

 Vaskemaskin TØMT og slått av. Vannkran er lukket   

 Til sist: Grundig såpevask og sprit på berøringsflater som kraner, 
dørhåndtak, lysbrytere, toalett  

  

SOVEROM NB! Overtrekks-laken tatt av, legges i skittentøypose og settes i gang   

 En dyne i hver seng   

 Gulv er støvsugd og tørket av (også under seng)   

 Eget, medbragt sengetøy er fjernet.   

 Til sist: Grundig såpevask og sprit på berøringsflater som dørhåndtak, 
lysbrytere  

  

STUE Alle bord, spisestoler og vinduskarmer er tørket av   

 Sofaer støvsugd (også under putene!!)   

 Gulv støvsugd (også under sofa). Gulvene vasket   

 Tepper støvsugd og/eller ristet   

 Vedovn tømt for aske (hvis brukt)   

 Verandadør låst, sikkerhetslenke på.   

 Til sist: Grundig såpevask og sprit på berøringsflater som dørhåndtak, 
lysbrytere, bord  

  

GANG Nøkkel til utekran (vannslange) ligger i sikringsskapet   

 Tepper ristet.  Gulv vasket   

 Til sist: Grundig såpevask og sprit på berøringsflater som dørhåndtak 
og lysbrytere 

  

GENERELT Glemte ting er fjernet (Sjekk under sengene og i gang!)   

 Engangskluter og engangsmopper er kastet   

 Alle møbler er satt tilbake på sin opprinnelige plass   

 Alle lys inne er slukket.   

 Alle vinduer lukket og hasper på.   

 Har skrevet hilsen i hytteboka   

 Til sist: Sprit på berøringsflater som dørhåndtak og lysbrytere.   

UTE Utemøbler på plass på terrassen. Ta inn sitteputer.   

 Uteplass ryddig og søppel fjernet   

 Ytterdør låst    

 Nøkkel er plassert i kodeboks   


