
 
 
 

 

  

Ferien begynder godt for dine gæster, når de ankommer til et skinnende rent sommerhus. Her har 
vi samlet en liste over de ting, som en grundig rengøring inkluderer.  

Når vi skriver “rengøres” mener vi, at der fjernes støv og skidt på alle overflader, og at der på de 
overflader, som berøres ofte såsom bordplade, dørhåndtag og fjernbetjeninger, fjernes bakterier 
med desinfektionsmidler. Hvis du står for sengetøj og håndklæder, bør det være vasket ved 
minimum 60 grader eller med vaskemiddel, der er beregnet til lave grader. 

God arbejdslyst! 

Guide: Gør rent inden dine  
Landfolk-gæster ankommer



Generelle ting 
• fedtede aftryk fjernes på vinduer og glasdøre eller vinduer pudses 
• gulve støvsuges og vaskes 
• støv og skidt tørres af alle flader og spindelvæv fjernes 
• generel oprydning ude og inde 
• lufte ud i huset 
• døre og vinduer lukkes og låses 

Badeværelset 
• brusekabine rengøres 
• skabe, spejle, vask og toilet rengøres 
• spa rengøres 
• vaskemaskine og tørretumbler rengøres 

Køkken 
• køleskab og fryser rengøres både udvendigt og indvendigt 
• bestikskuffe tørres af 
• tomme køkkenskabe tørres af 
• ovn/mikroovn tørres af og fastbrændte skjolder skrubbes af 
• opvaskemaskine tørres af uden på, filteret tømmes og ses efter 

Stue og værelser 
• brændeovn tjekkes. Det er skønt for gæsterne, hvis der er brænde klar 
• skabe/hylder på værelser tørres af  
• løse gulvtæpper flyttes og der støvsuges/vaskes under 
• små tæpper tages ud og rystes 
• sengetøj lægges pænt på sengene 
• sofa og stole støvsuges, samt under løse hynder 

Uderum og have 
• klargøring af terrasse og have med rene havemøbler, hynder, parasoller osv.  
• tjekke og fjerne eventuelle efterladenskaber fra husdyr fra grunden 
• feje og opsamle nedfaldne blade, cigaretskodder og skrald  
• tjekke at grill og skraldespande er tømte 
• tjekke op på om der er fyldte gasflasker, en god mængde brænde og remedier til grill 

Er der igangværende byggeprojekter? 
Husk at informere kommende gæster, hvis I er igang med et større eller mindre byggeprojekt. På 
den måde undgås det, at gæsterne kommer til uventede overraskelser såsom byggerod, ufærdige 
terrasser eller lignende.
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