
Sjekkliste for nedvask av hybel (2 SIDER) 

Enklett  
Husk å ta med deg alle dine eiendeler. Har du satt inn flere møbler, må du fjerne alle di og.   

Ikke glem ting i bod, eller evt. sykkelen din. Om du har hatt bod, skal nøkkelen leveres til Magne i Halden og 

Dina i Fredrikstad.   

  

OBS! Vask over alle hjørner to ganger  

  

 

KJØKKENET  

Kjøkkenskap 

Innvendig  Alle hyller, OBS: hjørner. Husk den lille skaphylla under 

stekeovn 

   

Skapdøra  Hele flaten, spesielt rundt håndtak     

Dørhåndtaket       

  

Kjøkkenvifte 

Filteret  Tas ned og renses/vaskes     

Flater  Alle flater, spesielt rundt knapper og rundt filteret     

  

Stekeovn 

Kokeplater       

Innsiden Inne i stekeovnen  

Ovnsdøra  Spesielt glasset, utenpå og innsiden. Husk håndtaket     

Tips: Glasskrape og ovnrens/jif skurekrem vil gjøre jobben med ovnen lettere. Hvis glasset er veldig skittent; spray på ovnrens og la 

det virke i 10 minutter før du skrubber det vekk. Det kan være lurt å bruke en ståltrådsvamp.   

  

Kjøleskapet 

Hyller  

Alle hyller skal tas ut og vaskes, husk den lille kanten som 

glasset sitter på    

Døra  Spesielt rundt håndtaka. Husk gummien langs døra    

Bak  Dra det ut og vask gulvet bak kjøleskapet. Det har hjul    

Fryser  Er fryseren full av is, skal den tines.      

Tips: Legg et håndkle foran kjøleskapet når du tiner det, da vil det ikke flyte vann utover gulvet.  

  

Div. kjøkken 

Kjøkkenkum  Bruk skurekrem og den harde siden på svampen    

Kran Husk rundt festet og under håndtak og kran    

Kjøkkenbenk   *Husk veggen rundt stekeovnen og over vasken   

 



BADET  

Toalettet Husk under + doknappen   

Vasken Husk åpningen til sluket og under/rundt krana  
Dusjen Vær nøye med dusjkran og dusjhodet, sluket skal renses   

Dusjforhenget Kan vaskes i maskin på 40° finvask  

Speilet Bruk jif universalspray og en ren klut, gjerne microfiber  

Lyset Det samles en del støv oppå lyset  

Alle overflater Hylle over do, stikkontakten  

Fliser 

Fliser på bad generelt, spesielt rundt vasken og i dusjen 

(flisene er mer skitten enn de ser ut)  
Badegulvet Ta ekstra nøye under toalettet og i hjørner  

Tips: bruk håndflata og dra den nedover flisene, du vil tydelig merke såperester som sitter på flisene. Spray på klor spray; la den 

virke i 10 min, vask deretter over med varmt vann og en svamp som har en hard overflate.  

 

 

ØVRIG ROM 

Kontorstol  Ben, flater og hjul. Husk bak på stolryggen     

Kontorpult  Flater og ben     

Varmeovn  Framside og bakside     

Stikkontakter        

Lysbryter       

Sengeben        

Lister  

Listene inntil veggen, planken på veggen, list over døra  

OBS! Hjørner     

Vinduskarmer  OBS! Husk hjørnene     

Vindu   Innvendig      

Vindu 

utvendig  

Gjelder de vinduene det er mulig å komme til fra rommet   

   

Klesskap  

Alle flater og hjørner. Husk håndtak og utsiden av skapdøra, 

spesielt rundt håndtak    

Hyller  

Flater og hjørner. Bruk en gardintrapp for å rekke opp til de 

øverste hyllene    

Døra  Hele flaten og håndtak. Spesielt håndtak og rundt    

Gulv  Husk å dra fram sengen og vaske bak    

Ventil På veggen, her samles det mye støv  

 


