FLYTTSTÄDNING- INFORMATION
Bäste kund!
Tack för din förfrågan om flyttstädning. Här kommer en lista på allt vi gör när vi flyttstädar och hur
du som kund kan underlätta så att det går smidigt och snabbt.
Checklista för dig som kund:
-

Är huset tömt?

-

Finns det varmvatten?

-

Finns det ström?

-

Är frysen avfrostad?

-

Finns det något i bostaden som är särskilt ömtåligt och kräver speciella medel eller speciell
behandling? Eller något som inte tål fukt, ev. inte får röras vid?

-

Finns det något som är trasigt/ repad/ sönder, så som t.ex. en spröjs, en fönsterruta, en
låda i kylen, ett fuktskadat golv eller dylikt?
Vi brukar alltid ta kort på saker och ytor som är skadade och skickar de till kunden för att
dubbelkolla om kunden är medveten om de och så att skulden för eventuella skador som
redan fanns i bostaden inte faller på oss.

Var noga med att tala om för oss vilka utrymmen som ska städas/ eventuellt inte ska städas, t.ex.
källarförråd i en lägenhet, hela källare med alla förråd och pannrummet, vind, inglasad uterum,
garage, friggebod, mm.
Tala gärna om för oss om det finns något som är sönder eller så pass gammalt att det kan lätt gå
sönder (t.ex. spröjsar, gamla fönster, gammal duschkabin), så att vi vet vad vi ska vara särskilt
försiktiga med. Tänk gärna på att det måste finnas varmt vatten och ström i huset för att vi ska
kunna flyttstäda.
Informera oss gärna om det förekommer behov av sanering av bostaden i samband med
flyttstädning (t.ex. om man har rökt i bostaden eller haft många husdjur).
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Vi behöver 1,5-2 dagar för flyttstädning av en lägenhet och 2-3 dagar för flyttstädning av ett hus (i
vissa fall även mer). Meddela oss gärna vilken dag och tid sker överlämning av lägenheten/ huset
till nya hyresgäster/ ägare.
Vi lämnar alltid garanti för våra flyttstädningar – de nya som flyttar in hittar en garantilapp på
köksbänken. Vi kan stolt meddela att våra flyttstädningar är rekommenderade av alla
fastighetsmäklare i Varberg.

Nedan följer en lista över allt vi gör när vi flyttstädar. Dock är det 3 saker som vi eventuellt inte kan
göra:
1. Avlopp under diskhon, tvättställ, mm. rengör vi om kunden tar på sig ansvaret för
eventuellt läckage.
2. Frys med ismaskin drar vi inte fram (risk för läckage)
3. Diskmaskin drar vi helst inte fram (risk för läckage)

Det som vi gör i alla utrymmen:
o Fönsterputs utsidan, insidan samt emellan om fönsterna är kopplade. Fönster tas
med karmar (även insidan av karmar), lister och persienner (om de finns)
o Fönsterbrädor hela
o Element samt bakom element, alla rör och termostarer
o Dörrar med dörrkarmar
o Taket – avtorkning från damm och spindelväv, våttorkning vid behov (kunden får
gärna tala om för oss i fall det finns behov av våttorkning/avfläckning av taket)
o Ventiler
o Lampor (de som ska vara kvar vid överlämning av huset)
o Väggar- avtorkning från damm och spindelväv, våttorkning vid behov (kunden får
gärna tala om för oss i fall det finns behov av våttorkning/avfläckning av väggar)
o Kontakter, strömbrytare
o Garderober in- och utvändigt
o Elskåp in- och utvändigt
o Golv med lister
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Badrum/ tvättstuga
o Badkar och under badkar samt golvbrunn
o Dusch med väggar och golvbrunn
o Handfat och under handfat
o Badrumsskåp in- och utvändigt
o Speglar
o Wc stol och bakom wc stolen
o Väggar (våttorkning av hela väggar)
o Lampor, hyllor, element/radiatorer, hållare, mm.
o Tvättmaskin in- och utvändigt samt bakom, med tvätt- och sköljmedel fack samt
silar
o Torktumlare in- och utvändigt samt bakom, med filter
Kök
o Alla skåp och lådor in- och utvändigt
o Ovanpå samt under alla skåp och hyllor
o Kyl och frys, både in- och utvändigt samt bakom
o Fläkt in- och utsida, alla delar av fläkten
o Spis med ugn, plåtar och galler, alla sidor samt bakom spisen
o Mikrovågsugn in- och utvändigt
o Diskmaskin in- och utsida, med filter

Har du frågor eller önskar lägga till något så ring eller maila oss.
Vi ser framemot att få göra ditt hus skinande rent!
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