
Följande moment ingår i vår flyttstädning
Kök
Spis rengöres ovan och på alla sidor. 

Kokplattor, ugn och värmeskåp samt galler och plåtar rengöres. 

Rengöring spisfläkt, kåpa och filter (filter om möjligt). 

Rengöring ugn och värmeskåp. Rengöring plåtar och galler. 

Även mikrovågsugn rengöres in och utvändigt.

Skåp, kakel, vask, diskbänk, kryddhylla, skärbräda avtorkning utvändigt. 

Skåp även invändigt och ovanpå.

Rengöring av kyl och frys invändigt samt om möjligt utvändigt. 

Toalett & Badrum
Rengöring av in och utsida toalett samt sittring.

Rengöring handfat i, under och utanpå. Badrumsskåp i, ovanpå och dörrar/ speglar.

Badkar rengöres i under och badkarsfront. 

Dusch och duschväggar rengöres.

Alla rör avtorkas

Väggar rengörs

Golvbrunn rengöres

Allmänt
Fönsterputs.

Dammsugning samt moppning alla golv.

Avtorkning, snickerier, eluttag, strömbrytare, innerdörrar och ytterdörrar

Avtorkning skåp och garderober ovanpå, in och utvändigt.

Tak och väggar görs rent från damm.

Element rengöring på och bakom.

Tänk på att:
Töm lägenheten på möbler, sopor och övrigt bohag!

Ta bort klistermärken, häftmassa och tejp.

Frosta av frysen innan vi kommer!

Rengöring av persienner ingår ej!

Avbokning av flyttstäd skall ske senast 5 arbetsdagar innan städtillfället. Skulle avbokning ske med kortare 

varsel utgår en avgift på 700 kr inkl. moms ( avbokningskostnaden är ej RUT- berättigad )

Skulle något arbete inte kunna utföras på grund av kunden (t.ex, saker i vägen, låsta skåp, ej avfrostad frys 

mm) kommer arbetet att debiteras enligt prislistan och garantin gäller ej på de punkterna. 

Ifall vår städpersonal är på plats men inte kan komma in för att utföra tjänsten, debiteras 50% av beloppet 

för tjänsten oavsett om den ej utförts ( ej RUT- berättigad kostnad )

Vi rengör EJ bakom tunga hushållsmaskiner såsom diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare då risk för 

skador på golv, maskiner, slangar eller dylikt är stor. Vill ni ha rengjort under och bakom maskiner får ni dra 

fram dem innan vi kommer.

Vi drar EJ fram kyl/frys och spis om det finns risk att vi gör märken på känsliga golv. Om ni vill ha rengjort 

bakom och under på dessa ytor kan vi göra det men då får ni själva dra fram dem åt oss.

Vid minusgrader tvättas EJ fönsterrutor utvändigt. Fönster putsas mellan glasen under förutsättning att de 

är lättåtkomliga, lätta att öppna och vi inte riskerar att skada färgen eller rutorna genom att öppna dem. 

Utsidan putsas i den mån städpersonalen kan komma åt utan problem.


