
CHECKLISTA STÄDVECKA FELLESHUSET INTEGRALEN 
Städningen görs av aktiva medlemmar i Samfälligheten Integralen. Sparas i pärm i städförrådet.  

Städutrustning: Städutrustning samt påfyllnadsvaror hittas i städförrådet i samlingslokalen. Tagg till 
sopsugen/återvinningen finns i nyckelskåpet utanför övernattningsrummen. 

Rapportera brister eller synpunkter: Om du vill ge förslag eller rapportera om något är trasigt, eller vid 

andra frågor, brister eller synpunkter, så hör gärna av dig till info@kvarteretintegralen.se, det går 

också bra att nå Alexandra från styrelsen på tel. 0737773285. 

 

VECKA OCH ÅR: 

STÄDNINGEN UTFÖRD AV (INITIALER):  

 

TILLSYNSDAG ONSDAG 
NEDRE PLAN ORDNAT EJ BEHOV KOMMENTAR 

Växter: Fyll vattentunnor odlingsytan 
(gäller inte under vintersäsongen) 

□ □  

Växter: Vattna/duscha odlingsytan 
med vattenslangen eller vattenkannan 

□ □  

Växter samlingslokal: Vattna växter i 
samlingslokalen vid behov 

□ □  

Toaletter: Kontrollera att de tre 
toaletterna och handfaten är fräscha, 
städa vid behov 

□ □  

Kök: Torka av diskbänk, träbänk och 
bord vid behov 

□ □  

Disk: Sätt på eller plocka ur 
diskmaskin vid behov  

□ □  

ÖVRE PLAN ORDNAT EJ BEHOV KOMMENTAR 

Lekhörna: Plocka upp leksaker vid 
behov 

□ □  

Dörr: Kontrollera att ytterdörr på övre 
plan mot balkong är låst (dra upp 
handtaget för att vrida om vredet för 
att låsa) 

□ □  

ALLMÄNT ORDNAT EJ BEHOV KOMMENTAR 

Allmänt: Se över om något särskilt 
behöver städas utifrån behov 

□ □  

Skador: Rapportera till styrelsen om 
det finns det några skador eller annat 
som behöver åtgärdas 

□ □  

 

 

 

 

 



STÄDDAG SÖNDAG 
NEDRE PLAN ORDNAT EJ BEHOV KOMMENTAR 

Växter: Fyll vattentunnor odlingsytan 
(gäller inte under vintersäsongen) 

□ □  

Växter: Vattna/duscha odlingsytan 
med vattenslangen eller vattenkannan 

□ □  

Växter samlingslokal: Vattna växter i 
samlingslokalen vid behov 

□ □  

Toaletter: Gör rent toaletter, handfat 
och golv, töm papperskorgar, fyll på 
toalettpapper och pappershanddukar 

□ □  

Avfall: Töm soporna under diskbänken 
och återvinningskärlen utifrån behov  

□ □  

Kök: Torka av diskbänk, träbänk, spis, 
bord, stolar och skåpsluckor vid behov 

□ □  

Disk: Sätt på/plocka ur diskmaskin och 
torka av diskmaskinen vid behov 

□ □  

Köksutrustning: Rengör mikro, ugn, 
kaffebryggare och andra köksmaskiner 

□ □  

Golv samlingslokal: Dammsug och 
våttorka parkettgolvet 

□ □  

Golv växthusdel: Sopa trätrallen 
utifrån behov, torka bort större fläckar 

□ □  

Möbler växthusdel: Torka av bord, 
pingisbord, stolar/bänkar vid behov 

□ □  

Fönster samlingslokal: Torka bort 
eventuella fläckar på fönster och dörrar  

□ □  

Ytterdörrar: Kontrollera att alla 
ytterdörrar på nedre plan är 
stängda/låsta 

□ □  

ÖVRE PLAN ORDNAT EJ BEHOV KOMMENTAR 

Lekhörna: Plocka upp leksaker och 
ställ iordning i lekhörnan 

□ □  

Möbler: Torka av bord, träbänk, 
hyllor/skåp och skåpluckor vid behov 

□ □  

Golv: Sopa eller dammsug trägolvet på 
övre plan, torka bort större fläckar 

□ □  

Trappa: Sopa eller dammsug 
trätrappan, våttorka vid behov 

□ □  

Ytterdörr: Kontrollera att ytterdörr på 
övre plan mot balkong är låst 

□ □  

ALLMÄNT ORDNAT EJ BEHOV KOMMENTAR 

Hissen: Städa golv, torka av ytor och 
glasdörrar vid behov 

□ □  

Allmänt: Se över om något annat 
särskilt behöver städas utifrån behov 

□ □  

Skador: Rapportera till styrelsen om 
det finns det några skador eller annat 
som behöver åtgärdas 

□ □  

 


