
Ibland finns inte tid till allt det där som borde göras. När det bara handlar om minuter innan 
gästerna eller svärmor bankar på dörren, gäller det att ”städa” snabbt där det syns mest. 

Hall
Första intrycket är viktigt, prioritera hallen.

Plocka i ordning skor och kläder. Göm i garderoben om så behövs
- i akuta fall gäller regeln "syns inte - finns inte".

Finns det synliga spår efter blöta och leriga skor? Vanlig våttorkning 
av golvet tar för lång tid - blöt en hushållsduk och torka bort de värsta fläckarna.

Vardagsrum
Hit kommer de flesta gästerna. Här måste det se okej ut.

Börja med att öppna alla fönster. Ett hastigt tvärdrag ger en fräsch doft.

Plocka sedan undan alla prylar och kläder som inte hör hemma i vardagsrummet. 
Återigen rekommenderas garderoben som tillfällig förvaringsplats.

Att dammtorka tar tid. Torka bara av de mest synliga och återspeglande ytorna, 
som TV-rutan och glasbord. Strunta i resten.
 
Plocka upp synliga dammråttorna för hand.

Tända ljus både döljer och ser extra mysigt ut. Se till att alltid ha några i reserv
- gärna med en lämplig fräsch doft som döljer.

Sovrum
Gör en snabb analys av gästerna och din bostad; är det troligt att visiten inte 
behöver inkludera sovrummet så stäng bara dörren. Annars:

Plocka upp synliga dammråttor.

Plocka undan det värsta i kläd- och prylväg. Göm överskottet i garderoben, 
tvättkorgen eller under sängen.

Släta till sängkläderna och dra på överkast eller annat lämpligt skydd.

Dämpad belysning är att föredra. Glöm inte doftljus!
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Kök
Se till att det finns tillräckligt med porslin och bestick för att servera gästerna
och samla smutsig disk i diskmaskinen.

Torka av diskbänken och, vid trängande behov, väggar samt golvytor precis vid spisen. 

Glöm inte att gå ut med soppåsen!

Badrum
Överhängande risk för besök föreligger och belysningen är skoningslös.

Prioritera insidan av skålen och ringen på toalettstolen. 

Torka snabbt av handfatet inklusive kranen och ta det värsta på spegeln. 

Plocka i ordning resten, och göm det mest privata.
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