
Checklista inför avresa

• Töm ask-lådan i braskaminen, där sådan finns, 
i särskild askhink. 
• Städa altan inkl. utemöbler och skidförråd/bastu.
• Torka ur skåp och garderober.
• Vädra sängkläder, dammsug under bäddmadrasserna, lägg sängkläderna 
   hopvikta på sängarna.
• Diska, torka och ställ den rena disken på plats.
• Rengör och töm köksskåp, kyl, frys, spis, ugn, micro och fläkt.
• Se till att sopskåpet under diskbänken är rent.
• Dammtorka och dammsug möbler.
• Torka av köksbänk, diskbänk, köksbord och stolar, soffbord samt sängbord.
• Rengör badrum, wc, handfat, kranar, torkskåp, speglar samt bastu 
  där sådan finns.
• Dammsug golv och mattor.
• Putsa speglar och fönster invändigt vid behov.
• Våttorka golv.
• Kontrollera att fönster och dörrar är stängda och låsta.
• Har något gått sönder? – Meddela före avresa.
• Släng soporna.
 

Har ni klagomål gällande städningen kontakta stugvärden senast 30 minuter efter incheckning. 
Numret till stugnvärden finns på stugnyckeln.
Avresestädning kan till de flersta objekt köpas till, kontakta Destination Järvsö senast två dagar före avresa.
Vid ej fullgjord städning enligt ovanstående checklista debiteras gästen städkostnad samt straffavgift på 500 kr.

Om något saknas eller gått sönder, berätta detta så vi kan åtgärda det innan nästa gäst anländer.

Välkommen åter! 
Destination Järvsö 
Tel. 0651-40306

Att tänka på när du ska städa! 



Checklist on departure

• Empty the ash drawer of  the stove, where it exists, 
   in a particular ashbucket.
• Clean patio incl. furniture and ski room.
• Wipe out cupboards and wardrobes.
• Ventilate the beddings, vacuum under bed mattresses, 
  put the bedclothes folded on the beds.
• Wash, dry and put the clean dishes on the right place.
• Empty and clean the cupboards (in the kitchen), freezer, fridge, stove, own,   
  microwave and fan.
• Be sure the trash cupboard, under the sink, is clean.
• Dust and vacuum the furniture’s.
• Wipe off  the kitchen counter, sink, tables and chairs and bedside tables.
• Clean bathroom, toilet, sink, faucets, mirrors and sauna where it is available.
• Vacuum floors and carpets.
• Clean the mirrors and windows (from inside) if  it´s necessary
• Wipe the floors
• Make sure that windows and doors are closed and locked
• Has something broken? -Please notify before departure
• Dispose of  trash.

If  you have any complains about the cleaning please contact the landlord/lady within 30 minutes after check in.
Departure cleaning can be arranged (in most of  the houses) please contact the Destination Järvsö two days prior to departure.
If  cleaning is not fullfilled according to the checklist above you will be charged for the cleaning cost and 500 SEK extra.

If  something is missing or broken, please tell us so that we can fix it before the next guests arrives. 

Hope to see you again soon! 
Destination Järvsö 
Tel. 0651-40306

To keep in mind when cleaning! 


