
 
 

 

Inför flyttstädningen     Sid 1-3 

 

Lägenheten/huset skall vara tomt (om inget annat är överenskommet)  

 

Alla skador som finns måste rapporteras till oss innan städningen påbörjas. Det kan vara 

trasiga fönsterglas, fönster som inte går att öppna, fläckar eller trasiga mattor/golv.  

Lägenheten/huset skall vara normalstädat på start av uppdraget. Vid grovt nersmutsade eller 

nikotinskadade objekt görs tillägg på priset. Detta kommer vi överens om vid besiktning av 

objektet. 

 

Garanti 

Vi har en kvalitetsgaranti, som innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med inom tre 

arbetsdagar. Reklamation måste göras senaste två arbetsdagar efter städningstillfället. Den 

som beställt tjänsten av oss, kontaktar oss och vi kommer och åtgärdar bristerna. Ingen 

ersättning utgår om rengöring görs av annan än oss. Inflyttning får inte ha börjat innan vi 

kommer och åtgärdar bristerna, om inte annat har avtalats. 

 

När börjar städningen? 

Städningar börjar kl 08.00. Annan tid kan efter överenskommelse vara aktuell.  

 

Detta ingår i flyttstädningen 

 

Fönsterputs i alla rum. 

 

Kök 

 

• Spis 

• Rengöring ovansidan inklusive kokplattor och dess kanter. 

• Rengöring ugn och värmeskåp. 

• Rengöring av plåtar och galler. 

• Rengörning av spisknapparna 

• Rengörning av spisen ytterväggar 

  

Vitvaror 

  

• Rengöring kyl/frys invändigt, utvändigt om möjligt. (frys rengörs endast om den är 

avfrostad då städningen påbörjas)  

• Rengörning av diskmaskinen insida väggar 

• Rengörning av diskmaskinens ytterväggar 

  

 

 



Övrig i köket     Sid 2-3 

  

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

• Avtorkning skåp, in- och utvändigt. 

• Rengöring av kakel och kryddhylla. 

• Avtorkning diskbänk, vask och skärbräda. 

• Rengöring snickerier. 

• Avtorkning av innerdörrar. 

• Avtorkning av eluttag och strömbrytare. 

• Rengörning bakom och framför element 

• Rengörning av ventil 

• Rengörning av väggar och tak från damm 

• Dammsugning och våttorkning av golv 

  

Toalett och badrum 

  

• Rengörning av kakelväggar inklusive avkalkning 

• Rengörning av badrumsskåp 

• Rengörning av ovan- och undersidan av tvättställ 

• Rengörning av badkar, badkarsfront (monteras inte tillbaka för att underlätta vid besiktning, 

jacuzzifront demonteras även av kund) 

• Rengöring in- och utsidan av toalettstol. 

• Rengörning av toalettring 

• Rengörning bakom och framför element 

• Rengörning av ventil 

• Rengörning av rör 

• Rensning av golvbrunn. 

• Avtorkning av innerdörrar. 

• Avtorkning av eluttag och strömbrytare. 

• Dammsugning och våttorkning av golv 

  

Grovkök/Tvättstuga 

  

• Rengörning på och runtom av tvättmaskinen 

• Rengörning på och runtom av torktumlare 

• Rengörning på, inuti och runtom av torkskåp 

• Rengörning bakom och framför element 

• Rengörning av ventil 

• Rengörning av rör 

• Rengörning av golvbrunn 

• Avtorkning av innerdörrar. 

• Avtorkning av eluttag och strömbrytare. 

• Rengörning av väggar och tak från damm. 

• Dammsugning och våttorkning av golv 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Övriga rum, hall och trappa    Sid 3-3 

  

• Rengöring snickerier.      

• Avtorkning skåp och garderober. 

• Rengörning bakom och framför element 

• Avtorkning av innerdörrar. 

• Avtorkning av eluttag och strömbrytare. 

• Rengöring av väggar från damm. 

• Rengöring på och bakom element. 

• Dammsugning och våttorkning av golv. 

  

 

Följande ingår inte i flyttstädning:     

  

Tvätt av väggar och tak. Endast synliga fläckar tas bort. 

Borttagning av krokar efter tavlor, hyllor eller dylikt. 

Borttagning av klistermärken, tejp eller liknande. 

Rengöring av lösa saker (möbler, garderober, lampor, prydnadsföremål etc.) som ska lämnas 

kvar till nya inflyttande. 

Rengöring av vattenlås (inkl. demontering och montering) 

Golvbehandling såsom vaxning eller polering av golv med polish 

Persienntvätt 

Garderober som inte tillhör lägenhet/hus 

Balkong 

Putsning av inglasad balkong.  

Fönster som det behöver stege till för att komma åt, och som ej är avtalat i förväg. 

Städning av garage 

Städning av tomt/trädgård 

Utsida på fönsterbläck 

Vindutrymme/förråd 

Användning av skurmaskin vid väldigt smutsiga golv 

Bortforsling av lösa saker som ska slängas 

Rengöring av kamin eller eldstad 
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