
KÖK 

 In- och utvändig rengöring av sopkärl/skåp 

 In- och utvändig rengöring av ugn, plåtar, galler (se villkor för spis & 
ugn) 

 Rengöring av golv och väggar bakom spis (se villkor för spis & ugn) 

 Rengöring ovanpå skåp 

 Rengöring av vitvaror utvändigt 

 Rengöring av disk- och köksbänk, spis och kakel 

 Torka av skåpsluckor in- och utvändigt 

 Rengörning av köksfläkt 

 Torka av stolar och bord 

 Dammsuga och våttorka golv 

 

BADRUM 

 Rengöring av kaklade ytor 

 Målade väggar fläckas av och dammtorkas 

 Badkar och dusch rengörs och avkalkas (under badkar) 

 Rensning av golvbrunn 

 Luftventiler dammas av utvändigt 

 Rengöring av toalett, handfat och speglar 

 Dammsugning och våttorkning av golv 

 Rengöring ovanpå skåp 

 Tvättstuga 

 Avtorkning av vattenrör 

 

ALLMÄNNA RUM 

 Torka av dörrar, lister, foder och karmar 

 Torka av eluttag och lysknappar 

 Dammsugning av alla golv och mattor 

 Skaka och vädra mattor om möjligt 

 Våttorka alla golv 

 Dammsuga alla stoppade möbler (soffor och fåtöljer) 

 Damma av utrymme bakom element om möjligt 

STORSTÄDNING 

Storstädning – Så funkar det! 

Kontakta oss så går vi igenom dina 

städbehov och bokar in ett datum för 

din storstädning! 

Vad ingår i en storstädning? 

När det gäller storstäd har vi två olika 

upplägg över hur man kan boka dessa 

uppdrag. Alternativ 1 är att man be-

ställer ett förbestämt antal timmars 

städ och så lägger vi upp arbetet på 

bästa sätt utefter detta. Alternativ 2 är 

att man bestämmer vad som ska göras 

och inte sätter någon tidsbegränsning.  

Vad kostar det? 

Kostnaden för din storstädning eller 

byggstädning beror på hur omfattande 

arbetet är. Kontakta vår kundtjänst för 

att så snabbt som möjligt få en korrekt 

prisuppgift för just din städning. Givet-

vis gäller RUT-avdrag för våra tjänster 

inom såväl storstäd som byggstäd.  

 

Checkl ista storstäd  

Välj  prioritet mellan 1-3 för respektive 
städmoment där 1 är högsta prioritet 
och 3 är lägst prioritet. Lämna ett mo-
ment tomt om du inte vill få det utfört. 
När vi har mottagit din bokningsförfrå-
gan kommer en medarbetare kontrol-
lera att vi kan utföra uppdraget på öns-
kat datum. Därefter skickar vi en or-
derbekräftelse. 

För mer information här kan du läsa 
våra fullständiga villkor. 

https://www.stadarna.se/villkor

