Checklista flyttstädning
Följande moment ingår i flyttstädning:
Kök
Fast belysning , spisfläkt, ventilation (ej inuti)
Ugn, värmeskåp, ugnsplåtar och galler
Spis (även bakom)
Kyl och frys, även under om möjligt (De måste vara tömda och avfrostade
innan städning påbörjas)
Skåp, lådor och luckor (inuti endast om de är tömda, gäller även
besticklådor)
Ytan ovanpå väggskåpen i köket våttorkas med rengöringsmedel (Gäller
endast om arbetssteget som vi tillhandahåller räcker hela vägen upp,
arbetshöjd ca 2,4m)
Hushållsmaskiners insida (micro, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin etc)
-Arbetsbänkar
Kaklade ytor rengörs
Element (slutna element skall vara nedmonterade innan städtillfället om
behovet i mellanrensningen finns) och även bakom
Fönster tvättas in- och utvändigt på båda sidor av samtliga fönsterglas
Diskhoar rengörs
Fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och golvlister
Golv dammsugs och våttorkas med rengöringsmedel

Badrum/WC
Fast belysning , badrumsskåp (inuti om de är tömda), bidé
Avtorkning av synliga rör & speglar
Badkar (front till bubbelbadkar demonteras och monteras av kund)
Toalett, tvättställ, golvbrunn (insida golvbrunn så långt det är möjligt)
Normal avkalkning och rengöring av kakel och klinkers

Ventil (ej inuti)
Tvättmaskin och torktumlare rengörs in - och utvändigt och avtorkas, filtren
rensas
Luftventiler rengörs

Fönster
Om ett fönster inte går att öppna tvättas endast insida, annars tvättas alla
sidor, in- som utsida (gäller både 2 och 3-glasfönster) Obs! Utsida samt
emellan glaset putsas endast om fönstret är öppningsbart, kontrollera detta
innan städningen!

Samtliga rum
Fönster enligt ovan
Fönsterbänkar, el-uttag och strömbrytare
Spindelväv tas bort vid behov
Fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och golvlister
Garderober (inuti, om de är tömda)
Element (slutna element skall vara nedmonterade innan städtillfället om
behovet i mellanrensningen finns) och även bakom
Golv dammsugs och våttorkas med rengöringsmedel

Grovkök/Tvättstuga
Tvättmaskin samt torktumlare rengörs in- och utvändigt och avtorkas,
filtren rensas.
Avloppsgaller rensas och rengörs
Golvbrunnar rengörs
Luftventiler och galler rengörs
Förvaringsutrymmen våttorkas med rengöringsmedel

Följande moment ingår inte i flyttstädning:
‣ Ugnsrengöring vid väldigt ingrodd smuts (åtgärdas mot extra avgift)
‣ Vi tar inte ansvar för fläckar på väggar och tak. Dessa dammtorkas enbart
p.g.a. risken för skador på ytskiktet.
‣ Borttagning av krokar efter tavlor, hyllor eller dylikt
‣ Rengöring av lösa saker som prydnadsföremål, urplockning av skåp/lådor
m.m.
‣ Rengöring av vattenlås (inkl. demontering och montering)
‣ Golvbehandling såsom vaxning eller polering
‣ Persienner tvätt
‣ Städning bakom inbyggda kyl/frys, mikrovågsugn, ugn
‣ Balkong
‣ Putsning av inglasad balkong
‣ Oåtkomliga fönster i trappor m.m.
‣ Urkoppling av el-armaturer, lampor, vitvaror m.m.
‣ Städning av garage
‣ Städning av tomt/trädgård
‣ Fönsterbleck
‣ Vindsutrymme/förråd
‣ Användning av skurmaskin vid väldigt smutsiga golv
‣ Bortforsling av lösa saker som ska slängas
Vissa punkter går att beställa till, se priser på vår hemsida!
OBS! Vid beställning av följande tilläggstjänster räknas endast städning av ytan på
max 10 KVM, kontakta oss för att ta reda på priset om du har större yta än den
angivna:
-Balkong, Inglasad balkong
-Vind/Källare

Att tänka på innan vi kommer:
-

Töm bostaden på möbler och saker
Front till badkar behöver demonteras/monteras av kund.
Kyl och frys behöver vara tömda och avfrostade
El och vatten ska finnas i bostaden. ((OBS! Du som kund ska meddela oss om du
har varmvattenberedare).
- OBS! Du som kund ska meddela oss om du har värmepump).

- Du behöver vara kontaktbar via telefon på uppdragsdagen.
- Fönsterputsning ingår upp till en höjd 2.4 m från marken.
- Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra priset för skäl som: att bostaden är
onormalt nedsmutsad, byggdamm finns eller att bostaden har extremt mycket hår
från pälsdjur. Kunden kontaktas efter besiktningen.
- Vi tillhandahar ej några liftar, långa stegar eller förlängningsarmar för t. ex putsning
av fönster eller balkongglas.
- Vid beställning av frys avfrostning måste ett läckage skydd finnas under kylskåpet
för extra säkerhet mot oförutsedda vattenläckage som kan orsaka golvskador.
Om sådan inte är på plats förbehåller vi oss rätten att avsäga frys avfrostning.

Flyttstädning Stockholm AB lämnar städgaranti fram till 10 dagar efter städtillfället.
Eventuella brister åtgärdas inom behaglig tid från det att ni
eller de nya ägarna har meddelat oss.
Väljer ni att åtgärda eventuella brister själva istället för att nyttja vår städgaranti
utgår ingen ekonomisk kompensation.

