Vad som ingår i vår vanliga hemstädning

Som minimum ingår alltid momenten nedan. Observera dock att våra städare inte strikt följer
någon checklista utan städar där det behövs för att du ska få ett bra resultat. Våra städare arbetar
för att du ska få det fräscht och rent i din bostad, även om momenten inte står på listan. Därför
gör vi vanligen mer än detta.
I samtliga rum
 Dammsugning av golv, mattor och stoppade möbler
 Moppning av golv
 Avtorkning av dörrar, dörrkarmar, kontakter, vägguttag och
fönsterbrädor
 Avtorkning av lister (varannan gång, dvs normalt sett månadsvis)
 Putsning av speglar
 Tömning av papperskorgar
 Avdammning av möbler och lampor
I köket





Rengöring av diskbänk och köksbänk, spis och kakel
Rengöring av sopskåpet ut- och invändigt
Avtorkning av köksskåp, vitvaror och köksfläkt
Rengöring inuti mikrovågsugn

I badrum och toalett
 Rengöring av badkar/dusch, handfat och toalett
 Avtorkning av fläckar på badrumsskåp och vitvaror
 Avtorkning av fläckar på väggar och kakel
Alla bostäder är olika. Innan vi startar ett städuppdrag så vill vi alltid träffa dig hemma så att vi får
diskutera dina behov.
Vad du behöver förbereda innan vi kommer
För att våra städerskor ska kunna arbeta fullt ut så behöver du plocka undan innan, så att det är
rimligt tomt på golv och andra ytor. Har du små barn hemma, behöver leksaker och annat
plockas upp från golven. Vi förutsätter att det inte står mängder av disk kvar i köket (men vi
klagar inte över enstaka tallrikar).
Bäddning av sängen
Bäddning av sängar ingår i hemstädningen. Om du inte vill att vi bäddar era sängar så meddela
bara oss det.

BIRGITTAS STÄD AB, ÅRSTAÄNGSVÄGEN 1A, 117 43 STOCKHOLM, TEL 073-510 78 48.
FÖRETAGET HAR F-SKATT. ORG NR: 556 861-7277

Vad som inte ingår i löpande hemstädning
Vi rekommenderar att du låter oss göra en storstädning två gånger per år. En storstädning är en
mer omfattande städning, där de moment som beskrivs nedan ingår.
Vid hemstädning så städar vi de synliga ytorna upp till den höjd våra städare når utan trappstege,
dvs cirka 180 cm. Det innebär att vi inte dammar ovanpå skåp och bokhyllor på hög höjd.
Vi öppnar heller inte garderober, lådor och skåp för att städa inuti. Vi städar heller inte inuti ugn
eller kylskåp. Vi rengör inte fläktkåpa och filter invändigt. Rengöring inuti golvbrunnar ingår inte.
Mattpiskning ingår inte (små mattor skakas efter överenskommelse).
Avdamning av hyllor, inklusive prydnadssaker, ingår. Vi dammar med dammvippa och en sådan
tar det mesta. Däremot kan det ofta vara fettfläckar på prydnadssaker, speciellt i köket, så att
dammet sitter fast. Sådant kräver att man noggrant torkar av varje prydnadssak en i taget och
ingår inte i vanlig hemstädning.
I badrum och kök som använts länge kan det finnas kalkavlagringar. Det gäller t ex
porslinsytorna, områdena runt kranar, på kaklet och på eventuella glasväggar vid duschen. Sådana
måste i allmänhet tas bort med specialmedel och det tar längre tid än vad som är avsatt vid
hemstädning. Rengöring inuti/under golvbrunnar, vattenlås etc ingår inte.
Fönsterputs ingår inte heller i vanlig hemstädning. Självklart kan du beställa fönsterputs av oss
separat om du är hemstädningskund – vi är specialister på fönsterputs!
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