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Våra tjänster 
Vid första mötet går vi igenom vad som behöver städas och bestämmer hur ofta vi ska 
komma. Nedan är ett exempel på städavtal som vi går igenom vid första mötet och anpassar 
efter behov. 

Hela huset/lägenheten 

Varje gång 
I den mån det är möjligt (om vi vet sakers rätta plats) och om så önskas plockas saker som 
skor, ytterkläder, tidningar, papper, leksaker i ordning. 

Enligt överenskommelse 
Handdukar, lakan, kläder m.m. tvättas och torkas. Kläder stryks. Lakan manglas. Fönster 
putsas. Golv behandlas med speciell polish eller annat. Svårare fläckar (som inte fås bort med 
annat än kraftigare medel eller hårt gnuggande) på möbler, golv eller väggar tas bort. 

Kök 

Varje gång 
Golv dammsugs och torkas. Fria ytor, som ex. bord och bänkskiva, torkas av. Disk plockas in 
i diskmaskin. Spis och diskho görs ren. Sopor slängs. Maskiner, som ex. mikrovågsugn och 
fläkt, torkas av. Skåpluckor torkas av. Fläckar på golvlister, dörrfoder och dörrar tas bort. 

Periodvis 
Utrymme under diskbänk görs rent. 

Enlig överenskommelse 
Ugn och mikrovågsugn görs rena. Porslin, bestick m.m. tas ut och insidan av skåp och lådor 
görs rent. Kylskåp görs rent. Spis, kylskåp m.m. flyttas och utrymmet görs rent. Fläktfilter 
görs rent. Sil i diskmaskin görs ren. Svårare fläckar (som inte fås bort med annat än kraftigare 
medel eller hårt gnuggande) på möbler, golv eller väggar tas bort. 
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Toaletter och tvättstugor 

Varje gång 
Golv dammsugs och torkas. Toalett, handfat, badkar och duschkabin görs rena. Speglar 
putsas. Mattor dammsugs. Fria ytor torkas av. Fläckar på golvlister, dörrfoder och dörrar tas 
bort. Skåpluckor torkas av. Maskiner som tvättmaskiner och torktumlare torkas rena. 

Periodvis 
Väggar torkas av. Ventilationsluckor görs rena. 

Enligt överenskommelse 
Luddfilter till tvättmaskin och torktumlare görs rena. Golvbrunn rensas. Svårare fläckar (som 
inte fås bort med annat än kraftigare medel eller hårt gnuggande) på golv eller vägg tas bort. 

Övriga rum 

Varje gång 
Mindre möbler flyttas så mattor, golv och trappor kan dammsugas. Större och tyngre möbler 
flyttar vi inte, då de kan repa golvet. Golv och trappor torkas. Fria ytor, som bord, 
fönsterbrädor och hyllor torkas av. Skåpluckor torkas av. Speglar putsas. Utrustning, som ex. 
TV och DVD torkas av. Fläckar på golvlister, dörrfoder och dörrar tas bort. Papperskorgar 
töms. 

Periodvis 
Soffor, fåtöljer, kuddar m.m. dammsugs. 

Enlig överenskommelse 
Böcker m.m. tas ut och insidan av skåp och lådor görs rent. Fönster putsas. Madrass i säng 
dammsugs. Lister på tavlor och glas på tavlor gör rena. Svårare fläckar (som exempelvis 
stearin eller andra mer ingrodda fläckar) tas bort på möbler, golv eller väggar.  
 


