Checklista flyttstädning

Kök
* Spis
- Rengöring ovan- och undersidan samt sidor och vägg
- Rengöring av kokplattor samt dess kanter
- Rengöring av spisfläkt, kåpa och filter
- Rengöring i ugn och värmeskåp
- Rengöring av galler samt sköljning och avtorkning av plåtar
* Diskbänk, skåp, väggar och golv
- Avtorkning skåp, in- och utvändigt
- Rengöring av kakel och kryddhylla
- Avtorkning av diskbänk, vask och skärbräda
- Rengöring av golv
* Övrigt kök
- Fönsterputs, in- och utsida samt mellan glasen
- Rengöring kyl/frys invändigt och utvändigt om det är möjligt
- Rengöring snickerier
- Rengöring på och bakom element
- Våttorkning av golv
- Avtorkning av innerdörrar
- Avtorkning i skåp och garderober
- Avtorkning på eluttag och strömbrytare
- Rengöring av väggar och tak från damm
Toalett och badrum
* Toalettstol och tvättställ
* Rengöring in- och utsidan av toalettstol
* Rengöring ovan- och undersidan av tvättställ
* Avtorkning av rör
* Rengöring av badkar, badkarsfront och under badkar
* Rensning av golvbrunn
* Rengöring av kakelvägga

Vardagsrum, sovrum och hall
* Fönsterputs, in- och utsida samt mellan glasen
* Rengöring av snickerier
* Rengöring på och bakom element
* Våttorkning av golv
* Avtorkning av innerdörrar
* Avtorkning i skåp och garderober
* Avtorkning på eluttag och strömbrytare
* Rengöring av väggar och tak från damm
Priset beräknas till största delen på bohagets kvadratmeterantal.
3 vanliga frågor
Hur lång tid innan måste man boka en flyttstädning?
Om du vill ha flyttstädning vid ett månadsskifte, bör du boka ca 14 dagar innan. I annat fall
räcker det med 7 dagar innan. Du kan naturligtvis alltid ringa oss på telefon 08 – 99 09 59 om
du vill ha en städning tidigare än så.
Hur lång tid tar en flyttstädning?
En städning brukar normalt ta 6-8 timmar/en arbetsdag.
Sedan tar det längre tid om det är större ytor som ska städas.
Vad ingår inte i flyttstädningen?
Det finns olika uppfattningar om vad som ska ingå i en flyttstädning. Vi utför städning enligt
Mäklarsamfundets städbeskrivning. Det kan vara bra att veta följande:
•

Vi tar inte bort tavelkrokar och dekaler.

•

Tak tvättas ej.

•

Ej rengöring av väggar. Endast avdamning.

•

Vi utför inte tomt- och trädgårdsarbeten.

•

Rutorna på en inglasad balkong ingår inte, det kostar extra. Ruta/fönster i trappa om det

är oåtkomligt.
•

Garage/vindsförråd städas ej om inte detta är överenskommet i avtal. Ursopning av

garage gör vi däremot som en extra service för dig.
•

Vi kopplar ej ur elarmaturer, lampor, tvätt- och diskmaskiner mm

•

Ej rengöring av diskmaskinens filter.

•

Vi rensar inte ditt avlopp om det skulle vara stopp i diskhon, eller i något annat handfat.

•

Fönster som ej går att öppna tvättas ej emellan, endast in- och utsida tvättas då.

•

Trasiga fönster rengörs ej.

•

Vi rengör inte bakom varmvattenbredare.

•

Ugnsplåtar gör vi inte en grovrengöring på, endast sköljning och avtorkning.

•

Möbler som lämnats kvar till nya hyresgästen torkas ej av, om annat inte är

överenskommet i förväg.

!

