
 

 
Alla Rum 
Garderober, skåp och lådor våt torkas 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. 

Vid grovt nedsmutsad Ugn tillkommer timdebitering för Grovstäd. 
• Rengöring av köksfläkt. 
• Rengöring av kranar. 
• Rengöring av frys och kylskåp, in- och utvändigt. 
• Rengöring bakom kyl & frys (Ska vara framdraget av kund)  
• Rengöring av ugnsplåtar 

Viktigt! Frys rengörs endast om den är avfrostad när städningen påbörjas. 
• Rengöring av diskmaskinen, in- och utvändigt. 
• Rengöring av element, även bakom 
• Avtorkning av dörrar och dörrkarmar. 
• Lampor/belysning torkas av. 
• Dammsugning och våttorkning av golv och lister. 

Bad och toalett 
• Rengöring av badkar. 
• Väggar rengörs. 

                 Gäller ej kraftig nedsmutsning, fläckar som kräver Grovrengöring. 
• Rengöring av handfat. 
• Toalett rengörs. 
• Kranar och vattenledningar rengörs. 
• 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 Torkas av in- och utvändigt. 
• Väggar rengörs. 

                 Gäller ej kraftig nedsmutsning, fläckar som kräver Grovrengöring. 
• Rengöring av element, även bakom. 
• Avtorkning av dörrar och dörrkarmar. 
• Golvbrunnen rensas. 
• Dammsugning och våttorkning av golv och lister. 

Tilläg för moment som ej är upptagna ovan tillägdebiteras på plats efter ordinarie prislista 
(Alla priser är efter Rutavdrag inkl moms) 
 
Tiilval - tilläggsdebiteras på plats efter utförd städ 
* Balkong - dammtorkning (Vanlig)                               +200:- 
* Balkong - dammtorkning (inglasad) +300:- 
* Balkong - Fönsterputs +500:- 
Alg och mossborttagning ingår ej 
 
* Altan - dammtorkning (Vanlig) +300:- 
* Altan - dammtorkning (inglasad) +400:- 
* Altan - Fönsterputs +500:- 
Alg och mossborttagning ingår ej 
 
* Garage - Dammtorkning, dammsugning (1-30m2) +300:- 
* Uterum /10m2 +200:- 
* Källare /10m2 +200:- 
* Vindsförråd / 10 m2 +200:- 
* Dammtorkning Persienner / 10 styck +150:- 
* Rengöring av Vattenlås +150:- 
* Damm/våttorkning av Bastu +400:- 
* Damm/våttorkning av Spa +500:- 
* Grovrengöring, svårare fläckar, sanering +200:- 
(/påbörjad 15 min.)  
 
 

 

 

 



VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 

  

Behöver min bostad vara tom?  

Ja. Vi har förståelse för att vissa saker av olika anledningar kan behöva finnas kvar i bostaden 

vid flytt städet, detta kan dock påverka vår möjlighet att garantera ett bra resultat.   

Tar ni med egen städutrustning? 

Ja, ingenting behöver finnas i bostaden. Vi på flyttfixarna står för såväl utrustning som medel 

vid flyttstäd.  

Hur lång tid tar en flyttstäd?  

Exakt tidsåtgång varierar givetvis med objektets storlek. Då en flyttstäd är ett relativt 

omfattande uppdrag arbetar vår personal alltid i specialutbildade flyttstädsteam. Kontakta 

oss gärna för en ungefärlig tidsuppskattning!  

 
 
Alla synpunkter och eventuella anmärkningar måste ske inom 5 dagar efter utförd Städ, 
därefter förfaller städgarantin. Flytt städet avser normalt slitage och användning, vi 
onormalt slitage tillkommer timdebitering för grovrengöring. 
Vi vill gärna utföra flyttstäd så nära besiktningsdagen som möjligt. 
 


