
Flyttstädning 
Vad inkluderas i flyttstädning? 

Det är i regel mycket som ska städas ordentligt och rätt i samband 

med en flyttstädning och för att slippa tänka på allt själv kan det vara 

mycket skönt att anlita en firma som gör det åt en. Utöver att spara 

mycket tid och energi, garanteras man ett fullgott resultat och slipper 

vara orolig över att det kanske inte har städats bra nog. 

Bostadsrum 
Det är viktigt att alla rum är städade och fina för den inflyttande 

under en flyttstädning gör vi följande: 

● Rengöring av golv

● Rengöring av golvlister, kontakter, dörrar, karmar,

● fönsterbrädor, element

● Rengöring av garderober, in- och utvändigt (om de ärtömda)

● Fönsterputs
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Kök 
Köket är inte sällan det absolut jobbigaste att städa på egen hand. 

Vi hjälper dig med: 

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

är avfrostad då städningen påbörjas)

● Rengöring av utdragen spis in- och utvändigt, även ugnsplåtar

● Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt

● Avtorkning av skåp, lådor och bänkar (inuti om de är tömda, gäller även besticklådan)

● Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti)

● Avtorkning av belysning

Notera dock att städning bakom och under vitvaror endast sker om du som kund själv dragit 

fram dessa och efter städningen återställer dem. 

Badrum och toalett 
Utöver köket brukar badrum och toaletter vara det som bjuder mest problem när man ska städa 

på egen hand som lekman. Vi hjälper dig dock gärna och ser till att följande görs till belåtenhet: 

● Rengöring av all sanitet, även under badkaret (fronten ned monteras och återställs av

kund)

● Rengöring av kakelväggar

● Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in- och utvändigt

● Golvbrunnar och ventiler rengörs utvändigt

● Förvaringsutrymmen rengörs

● Avtorkning av belysning

Som med kökets vitvaror behöver du själv dra ut eventuella tvättmaskiner och torktumlare om vi 

ska kunna städa under och bakom dessa. 
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Tilläggstjänster till flyttstädning 
Du kan självklart komplettera din bokning av flyttstädning 

genom att även boka städning av biytor som balkong, förråd, 

tvättstuga eller garage. Fönsterputs ingår i tjänsten om det går 

att komma åt med en enkel stege. Vid bokning av flyttstäd, 

berätta så mycket du kan om vilka eventuella biytor som finns 

och ska städas så kommer vi att kunna återkomma med svar 

och eventuella priser för kompletterande bokningar för dessa. 

Städning bakom kyl, frys, spis, tvättmaskin och torktumlare 

utförs endast om vitvaran dras fram av kund och efter städning 

återställes av kund. 
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