
Bra att tänka på innan vi kommer och flyttstädar 

Bostaden skall vara helt tömd på både saker och sopor. Om det finns diskmaskin är det bästa om fettfiltret i köksfläkten 

redan är diskat i den. Frysen skall vara avfrostad och kylen avstängd. Avvikelser och skador som finns i bostaden måste vi få 

reda på det innan arbetet påbörjas. Säg inte upp el-abonnemanget innan vi hjälper er med flyttstädning! 

I den generella beskrivningen enligt nedan ingår inte förråd, garage, inglasad balkong. Fast pris kan normalt lämnas inklusive 

dessa biutrymmen. 

Det här gör vi vid vår flyttstädning 

Kök 

 Av- och urtorkning av samtliga skåp, lådor, luckor, paneler och dörrar som tillhör köket. 

 Rengöring av all kakel. 

 Bänkytor och diskho rengörs och torkas. 

 Köksfläkt rengörs och ventiler för ventilation, torkas av utvändigt. 

 Alla vitvaror rengörs in- och utvändigt, bakom kyl och frys samt bakom ugn inklusive ugnsplåtar. 

Badrum och toaletter 

 Tvättas ned från tak till golv. 

 Rengöring av ventilation samt fast belysning. 

 All sanitetsporslin rengörs och torkas av. 

 Kranar och rör rengörs och putsas. 

 Rengöring av golvbrunn (även innuti). 

 Tvättmaskin, torktumlare/torkskåp rengörs in- och utvändigt samt filter. Rengöring av fack för tvätt-/sköljmedel. 

Fönster 

 Putsning av normalstora fönster , in- och utsida och mellan (2-4 fönstersidor). 
 Fönster som ej går att öppna tvättas ej emellan, endast in och utsida utförs. 

 
Samtliga rum, inklusive kök och badrum 

 Fläckborttagning görs på kontakter, väggar och badrumsdörr. 

 Samtliga dörrar, dörrkarmar, dörrhandtag och skåpsdörrar rengörs och torkas av.  

 Samtliga golvlister och socklar dammsugs och rengörs och torkas av. 

 Spindlar/spindelväv tas bort, väggar dammas och torkas av. 

 Garderober och skåp in- och utvändigt. 

 Fönsterkarmar och fönsterbänkar rengörs. 

 Element dammas och rengörs, även bakom. 

 Elskåp rengörs och torkas av. 

 Städa balkong/uteplats. 

 Avtorkning av ytterdörr. 

Golv 

 Dammsugning och fuktmoppning rengörs av samtliga golvytor. 


