• Fönsterputsning*
• Fönsterbänkar
• Fönsterkarmar (insida)
• Eluttag, strömbrytare, elskåp
• Dörrar och dörrkarmar
• Element
• Golv och golvlister
• Trösklar
• Garderober

• Fast belysning
• Badrumsskåp
• Synliga rör
• Toalett
• Speglar
• Badkar
• Tvättställ
• Golvbrunn
• Avkalkning och rengöring av kakel och klinkers
• Ventil
• Avlopp
• Tvättmaskin + torktumlare
• Vattenlås
• Duschkabin

• Fast belysning
• Spis, ugn, plåtar och galler
• Mikrovågsugn

• Kyl och frys
• Skåp, lådor och luckor
• Arbetsbänkar
• Köksfläkt
• Diskmaskin

• Persienner • Spröjsade fönster • Inglasad balkong • Rengöring av balkong • Biutrymmen; ex: källare,
garage altan

• Våttorkning av väggar och tak
• Braskamin Att tänka på innan vi kommer
• Töm bostaden på möbler och saker
• Vi kan tyvärr ej städa i garderober, badrumsskåp eller dylikt om de inte är tömda.
• Front till badkar behöver demonteras/ monteras av kund.
• Tunga möbler såsom spis, kyl&frys m.m. behöver dras fram av kund för att vi ska kunna städa bakom
och under.
• Kyl och frys behöver vara tömda och avfrostade för att städning ska kunna ske där.
• Vi tar inte ansvar för fläckar på väggar och tak. Dessa dammtorkas enbart pga risken för skador på
ytskiktet.
• El och belysning ska finnas i bostaden
. • Om det är avtalat att enstaka möbler finns kvar i bostaden städar vi runt dem.
• Om det finns skador/slitage i bostaden vi bör veta om innan, vänligen kontakta vår kundsupport. • Du
behöver vara kontaktbar via telefon på uppdragsdagen.
• *Fönsterputsning ingår förutsatt att de kan putsas stående på marken. Har du spröjsade fönster
behöver du meddela vår kundsupport om detta innan städningen utförs. Färgrester, klisterlappar etc tar vi
ej ansvar för. På grund av kyla under vinterhalvåret kan det bli svårt med rengöring av fönstrens utsida,
men vi gör alltid vårt yttersta.

