
SENGEFABRIKKEN

FORÅRSRENGØRING

KØKKEN STUE

Fjern de ting der ikke normalt holder til på køkkenbordet.
Find dårlige madvarer og smid dem ud. 
Gør opvasken ren og sæt det på plads.
Rengør vandhanen. 
Tør køkkenbordet. 
Tøm køleskabet og rens/tør det af. 
Rengør ovnen med ovnrens og bagepladerne.
Tør låger af.
Rens mikroovnen - indvendigt og udvendigt.
Sorter i dine køkkenskabe.
Gå ud med skraldet og sæt ny pose i.

SOVEVÆRELSE 

Skaf dig af med det tøj du ikke passer eller gider have på.
Tag alt dit tøj ud af skabet og tør hylderne af.
Sorter dit tøj og sæt det tilbage i skabet foldet sammen.
Fjern ting som ikke hører til i soveværelset.
Tør støv af på hylder og billeder.
Fold tæpper sammen og ryst dem udenfor.
Tag sengetøjet af og vask det på 60 grader.
Åbn vinduerne og sørg for at få luftet godt ud.
Skift sengetøj til nyt og frisk.
Støvsug i rummet også under sengen.
Vend dine springmadrasser (vendbare hos Sengefabrikken).
Vend topmadrassen inden du putter lagnet på.
Vask evt. betrækket udenom topmadrassen inden.
Stil duftpinde ind i soveværelset.

VASKETØJ

Vask alt beskidt tøj dagen før eller om morgenen.
Fold vasketøjet sammen og gem det væk.
Ryd op i vaskemidlerne.
Rengør produkterne og sorter dem på hylderne.
Rengør opvaskemaskinen - også filteret.

Tag gardiner ned og tør dem af/vask dem.
Støvsug tæpper og ryst dem udenfor.
Gør alt nips rent (tør støv af).
Rengør sofaen.
Gør rent bag ved tv-bordet.
Gør rent bag ved sofaen og under den.
Luft ud i min. 5 minutter.
Vask pudebetræk.
Vask vinduer og tør vindueskarme af.
Sorter papir væk i reoler/kommoder. 
Vask gulve.

BADEVÆRELSE

Tag håndklæder ned og vask dem.
Rengør bruser/badekar.
Rengør toilettet - sæde og base.
Vask håndvasken og puds spejlet.
Fyld op på toiletpapir.
Sorter ting i skabe og tør dem af.
Lav en liste over de ting der skal erstattes.
Tag skraldet ud og påfør ny pose.
Rens vandhanden for kalk.
Sæt duftpinde eller duftlys ind i badeværelset.
Vask gulve.
Vask badeforhænget.

PERSONLIGT

tilføj personlige punkter selv...


