
Detta ingår i flyttstädningen
Nedan finns en lista över vad som alltid ingår när vi utför flyttstädningar. Då vi följer mäklarsam-
fundets rekommendationer kan du vara säker att vi städar det som förväntas av en städfirma.

En del saker kan behövas läggas till beroende på vilka behov ni har, då detta är unikt från situa-
tion till situation behöver du meddela oss i förväg om du saknar något bland punkterna nedan.

Vi har även skrivit ned moment som vi inte gör samt exempel på moment som kan bokas extra.

Alla rum:
• Putsning av fönster invändigt, utvändigt och emellan rutorna.
• Rengöring och damning av väggar och tak (inomhus).
• Rengöring av golv, golvlister och trösklar
• Damning av dörrkarmar, lister, fönsterbrädor, speglar samt horisontella och vertikala ytor
• Rengöring av och bakom element
• Avtorkning av belysning
• Kakel och fogar
• Av- och urtorkning av skåp, lådor och bänkar (ovanpå samt inuti om de är tömda)

Kök:
• Golvbrunnar och ventiler rengörs
• Avtorkning av spisfläkt / köksfläkt, samt ventiler (ej inuti)
• Spis och ugn, även ugnsplåtar (inuti, utanpå och bakom, glasen i ugnsluckan behöver vara delade
på i förväg om dessa ska rengöras emellan).
• Kranar / diskho / diskbänk / köksbänk
• Rengöring av kyl, sval och frys in. och utvändigt (frys rengörs endast om den är
avfrostad då städningen påbörjas)

• Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt

Badrum och toalett:
• Golvbrunnar och ventiler rengörs
• Rengöring av all sanitet, även under badkaret (fronten nedmonteras och återställs av kund)
• Tvättställ
• Vattenlås i dusch och badkar
• Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in- och utvändigt

Övrigt som kan bokas extra:
• Putsning av inglasad balkong (50 kr/ruta)

Moment som vi inte gör:
• Skruva isär saker för att kunna rengöra
• Rengöring av slangar och blåsmunstycken i bubbelbadkar
• Fläktfilter


