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Flyttstädning 
 
Flyttstädning till fasta priser 
Vi gör det som du förmodligen inte har tid med när du skall byta bostad: flyttstädning. Du kan 
också vara säker på att du lämnar över en ren och fräsch bostad till de nya ägarna. En bostad som 
flyttstädas utifrån Mäklarsamfundets rekommendationer. 
 
Flyttstäd med kvalitet och garanti 
Vår tjänst flyttstädning utförs av utbildade fackmän, vilka håller en mycket hög servicenivå. De 
utför all flyttstädning systematiskt med hjälp av speciella checklistor. 
 
Tillvägagångssätt 
(1) Vi ger offert utifrån era uppgifter om kvm, adress, typ av bostad, datum och tider. 
 
(2) Våra specialstädare ringer några dagar innan om nycklar, mötesplats och andra praktiska 
frågor. 
 
(3) Innan flyttstädning påbörjas går vi igenom bostaden, så att förutsättningarna överensstämmer 
med beställningen. Vi har eget material med oss. 
 
(4) Flyttstädning genomförs systematiskt med hjälp av våra checklistor. Några timmar innan avslut 
ringer vi för att stämma träff med Er på plats. All städning kontrolleras och eventuella avvikelser 
åtgärdas. Ni accepterar resultatet av vår flyttstädning genom att kvittera en arbetsorder. 
 
Moment flyttstädning 
Vår beskrivning på flyttstädning är nedanstående: 
 
(1) HELA STÄDOMRÅDET 
Dammtorkning av tak, taklister, på och bakom element. 
Dammtorkning och avfläckning av väggar, dörrar, snickerier, strömbrytare, eluttag, trösklar, 
ledningar och rör. 
Rengöring av fasta armaturer, ventiler, fasta garderober, skåp, lådor, snickerier fönster, 
fönsterbrädor, fönsterbänk. 
Dammtorkning av persienner. 
Fönsterputs in- och utsida samt mellan glasen. 
Dammsugning och fuktsvabbning av golv. 
 
(2) BADRUM, TOALETTER 
Rengöring ventiler, väggar, kakel, handfat, badkar (även under), toalettstol, bidé, badrumsskåp, 
rör, vattenledningar, duschkabin. 
Rensning och rengöring av golvbrunn. 
 
(3) KÖK, PENTRY 
Rengöring av kåpa, spisfläkt inkl filter, häll samt kokplattor inkl. kanter på spis, sidor på spisen, 
ugn och plåtskåp, plåtar och galler, kylskåp och frys in- och utvändigt (frys rengörs endast om den 
är avfrostad då städningen påbörjas)  , socklar under vitvaror, skåp, luckor och stommar, diskbänk 
inkl ho och blandare, skärbräda, diskmaskin (framsida, filter, luckkant), mikrovågsugn, kakel, 
väggar, kryddhylla. 
 
(4) GROVKÖK, TVÄTTSTUGA 
Rengöring av tvättmaskin (doseringsfack, lucka, filter), torktumlare (lucka samt filter), torkskåp. 
 
(5) FÖRRÅD, GARAGE, BALKONG 
Avtorkning fast inredning. Sopning av golv. 

 

 


