
 
 
I EN FLYTTSTÄDNING INGÅR FÖLJANDE: 
Kök:  Köksskåp in & utvändigt, spis (även bakom), ugn, fläkt, 

kyl, frys (måste vara avfrostad), arbetsbänkar. Eventuell diskmaskin avtorkas endast 
utvändigt. 
 

Badrum: Tvättställ, toalett, badrumsskåp, kakel, klinkers, badkar 
(under + bakom), dusch. Vattenrör avtorkas. 

 
Fönster: 2 eller 4 sidigt. 
 
Tvättstuga: Rengöring arbetsbänkar, tvättho, tvättmaskin och torktumlare avtorkas endast utvändigt. 
/Grovkök  Torkskåp, vattenledningar och rör avtorkas, golvbrunnar rengörs. 

 
Alla rum:  Rengöring golv, golvlister, fönsterbänkar, fönsterkarmar, 

dörrar, dörrkarmar, garderober, element även bakom, ventiler, strömbrytare, 
speglar, armaturer, väggkontakter. 

 
Biytor: Enligt överenskommelse. (T ex Garage, förråd, lekstuga) 
 
DE VANLIGASTE FRÅGORNA: 
Hur lång tid innan måste man boka flyttstädning? 
 - Vid månadsskifte vill vi ha bokningen ca 14 dagar innan, i annat fall räcker det med 
7 dagar innan. Naturligtvis kan Du höra Dig för även om det gäller kortare tid. 
 
Hur lång tid tar städningen? 
 - Vi behöver en hel dag på oss, och vill helst inte dubbelbokas med andra yrkesgrupper. 
 
Hur lämnar jag nycklarna? 
 - Vi ser helst att nycklarna lämnas på mäklarkontoret. Du kan också lämna nycklarna på vårt kontor i 
Solberga, skicka med bud eller via post. 
 
Hur går det till med besiktning och garanti? 
 - Köparen besiktar städningen. OBS! Ingen ersättning 
 utgår i de fall avflyttande eller inflyttande kund själv åtgärdar eventuella klagomål 
 då man samtidigt städar bort bevis. 
 
Vad ingår inte i flyttstädningen? 
 - Det finns olika uppfattningar om vad som ska ingå i en flyttstädning. Det kan vara bra 
att veta följande: 
* Vi tar inte bort tavelkrokar och dekaler/klistermärken. 
* Tak tvättas inte. 
* Väggar rengörs ej, endast dammsugning. 
* Rutorna på inglasad balkong/uterum ingår ej. 
* Vi rengör inte persienner. 
* Vi drar inte fram några maskiner förutom spisen. Gör kunden detta, städar vi gärna det utrymmet. 
* Vi rensar inte avlopp.  
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