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   Flyttstädning 
       BOSTADSRUM 

⃞ Rengöring av golv 

⃞ Rengöring av golvlister, kontakter ,dörrar ,karmar, fönsterbrädor ,element samt målade ytor 

⃞ Rengöring av garderober, in-och utvändigt (om det är tömda) 

⃞ Fönsterputs 

KÖK 

⃞ Rengöring av kyl, sval och frys in och utvändigt samt under ( Frys rengörs endast om den är 

Avfrostad då städning påbörjas) 

⃞ Rengöring av utdragen spis in-och utvändigt , även ugnsplåtar 

⃞ Rengöring av diskmaskin in-och utvändigt 

⃞ Av- och ur torkning av skåp, lådor och bänkar (inuti om de är tömda, gäller även besticklådan) 

⃞ Av torkning av köksfläkt samt ventiler(EJ inuti) 

⃞ Avtorkning av belysning 

BADRUM OCH TOALETTER 

⃞  Rengöring av all sanitet ,även under badkaret ( fronten nedmonteras och återställs av kund) 

⃞ Rengöring av kakelväggar 

⃞ Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in- och utvändigt  

⃞ Golvbrunnar och ventiler rengörs 

⃞ Förvaringsutrymmen rengörs 

⃞ Avtorkning av belysning 

 

STÄDNINGEN UTFÖRD AV STÄDARE 
Underskrifft:____________________________________________________________ 

 

Namnförtydlingande:_____________________________________________________ 

 

STÄDNINGEN ÄR BESIKTIGAD OCH GODKÄND AV 
Underskrift/datum:_______________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

 

Kundens underskrift:______________________________________________________ 

 

               Namnförtydligande:______________________________________________________                                                                                                            
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STORSTÄDNING 
ALLA RUM 
⃞ Dammsugning golv, mattor och klädda/stoppade möbler 

⃞ Skakning av små mattor (om möjlighet finns) 

⃞ Moppning golv 

⃞ Torkning av golvlister, dörrar, karmar, kontakter, fönsterbrädor, fria ytor 

⃞ Putsning av speglar 

⃞ Tömning av papperskorgar 

⃞ Damning av möbler och lampor 

⃞ Dammtorkning av fria ytor på hyllor 

BADRUM OCH TOALETTER 

⃞ Rengöring av badkar/dusch och toalett 

⃞ Torkning av badrumsskåp utvändigt 

⃞ Rengöring av kran och handfat 

⃞ Torkning av väggar 

⃞ Rengöring utav utsidan av vitvaror 

  KÖK 

⃞ Torkning av vitvaror och fläkt utvändigt 

⃞ Rengöring in- och utvändigt i skåp där sopbehållare finns’ 

⃞ Torkning av köksluckor och köksskåp utvändigt 

⃞ Rengöring av disk-och köksbänk, spis och kakel 

 

TIPS INFÖR STORSTÄDNING 

För bästa resultat ber vi dig att plocka undan kläder, leksaker, disk med mera,  
så att vi kan städa så effektivt som möjligt. 

 

 

Namn:__________________________________________________________ 

 

Datum:_________________________________________________________ 
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