
Städlista för flyttstädning                  
 
 
 

För alla rum   

  

• Garderober, skåp och lådor rengörs utvändigt, invändigt och ovanpå.   

• Dammsugning och våttorkning av golv och lister.   

• Avtorkning av dörrar och dörrkarmar.   

• Rengöring av fönsterbänkar.   

• Rengöring av element, även bakom.   

• Rengöring av trösklar.   

• Eluttag rengörs.    

 

 Kök   

  

• Rengöring av diskbänk.   

• Rengöring av skåp och lådor, in- och utvändigt.   

• Rengöring av bänkar.   

• Rengöring av spis, ugn, galler, under och bakom spisen.   

• Rengöring av köksfläkt.   

• Rengöring av kranar.   

• Rengöring av frys och kylskåp, in- och utvändigt.   

Viktigt! Frys rengörs endast om den är avfrostad när städningen påbörjas.   

• Rengöring av diskmaskinen, in- och utvändigt.   

• Rengöring av element, även bakom.   

• Väggar rengörs.  

 • Avtorkning av dörrar och dörrkarmar.   

• Lampor/belysning torkas av.   

• Dammsugning och våttorkning av golv och lister.     

 

Bad och toalett   

  

• Rengöring av badkar.   

• Väggar rengörs.   

• Rengöring av handfat.  

• Toalett rengörs.   

• Kranar och vattenledningar rengörs och avkalkas.   

• Speglar och badrumsskåp rengörs.   

• Lampor/belysning torkas av.   

• Ventil rengörs.   

• Avtorkning av dörrar och dörrkarmar.   

• Golvbrunnen rensas.   

• Golv torkas, även under badkaret.     

 

 

 

 

 

 

 



Fönster   

  

• Fönsterkarmar rengörs.   

• Fönsterglas putsas på alla sidor.   

Viktigt! Fönster som ej går att öppna putsas endast på in- och utsidan (om möjligt).   

• Fönsterbänkar rengörs.   

  

Tvättstuga   

  

• Tvättmaskin och torkskåp rengörs in- och utvändigt.   

• Väggar rengörs.   

• Rengöring av element, även bakom.   

• Avtorkning av dörrar och dörrkarmar.   

• Golvbrunnen rensas.   

• Dammsugning och våttorkning av golv och lister.     

 

Tilläggstjänster  

 
• Vanlig Balkong = 200:- med rut.   (400:- ej rut).    

• In glasad Balkong = 300:- med rut.  (600:- ej rut).   

• Vanlig Altan/Inglasad Altan = 350:- med rut.  (700:- ej rut). 

• Garage = 200:- med rut.   (400:- ej rut)  

• Ute/Källar/Vindsförråd = 200:- med rut  (400:- ej rut).   

• Persienner = 100:- med rut. (upp till 10st)  (200:- ej rut)   

• Vattenlås = 100:- kr/styck med rut.  (200:- ej rut).   

  

 

Städgaranti 7 dagar 

Städmaterial tillkommer med 200:- 

Om det krävs större städning för att få bostad besiktad och godkänd meddelas detta innan påbörjad städning. 

Reklamation meddelas oss direkt så vi har chans att åtgärda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flyttkillarna AB är ett ackrediterat Flyttföretag i Sverige som är grundat 1992. 

All verksamhet som utförs av oss omfattas av allmänna villkor: 

BOHAG 2010, ALLTRANS 2007, UNECES villkor för möbeltransport 
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