
   

   

CHECKLISTA STORSTÄDNING 

  

 

ALLA RUM:

 Golven dammsugs och vå�orkas. Rengöring av socklar, lister samt dörrar och dörrkarmar 
 Garderober, skåp och lådor rengörs utvändigt (invändigt endast om kunden önskar de�a extra städ 

�d) ovanpå skåp, garderober, hyllor m.m 
 Rengöring av element, (även bakom) 
 Rengöring av fönsterbänkar  
 Rengöring av trösklar 
 Tömning av papperskorgar 
 Damma av möbler och lampor  (enligt överenskommelse med kunden) 
 Dammtorkning av prydnadssaker, hyllor och tavlor (enligt överenskommelse med kunden) 
 Fönsterputs. (enligt överenskommelse med kunden exstra städ �d) 

 
 
 

KÖK: 
 
 Kranar rengörs 
 Skåp, lådor och bänkar rengörs utvändigt och diskbänk rengörs. 
 Rengöring av spis, ugn, värmeskåp, plåtar, galler. Spis dras fram (om möjligt) typ av golv i köket 

måste anges vid bokning. 
 Rengöring av kyl- och frys, in- och utvändigt (kyl/frys rengörs endast invändigt om dessa är 

avfrostade och tömda innan städningen påbörjas extra städ �d) 
 Rengöring av köksfläkt och ven�l. 
 Diskmaskinen rengörs in och utvändigt (dock ej bakom) 

 
 

BAD OCH TOALETT: 

 Rengöring av badkar, handfat, toale� och kakelväggar 
 Kranar och va�enledningar rengörs 
 Speglar och möbler rengörs 
 Avtorkning av belysning 



 Rengöring av duschväggar 
 

 

FÖR BÄSTA RESULTAT BER VI DIG ATT 

 Plocka undan kläder, leksaker, disk med mera så att vi kan städa effektivt 
 

 

ÖVRIGT: 

 Båda parter har möjlighet att boka om ett städtillfälle senast 24 timmar före. Informationen kan 
sändas per sms eller genom telefonsamtal. -   Om vår personal kommer på plats och kan inte 
utföra sitt jobb pga. kundens fel, måste vi ta betald för förlorad tid. Vi debiterar två timmar på det 
tidigare avtalade priset. 

 Mitt företag har försäkringar hos IF som täcker eventuella skador på egendom som personal 
orsakar. Försäkringsnummer: SP1137018.2.1 

 Fakturering sker i efterskott en gång per månad. Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum 
 Företaget är godkänt för F-skatt 

 



 

 


