Checklista för storstädning
Det här behöver du/ni förbereda innan vi kommer:
 Om du vill att vi ska städa ur kylskåpet, så behöver du frosta av och tömma det
 Om du vill att vi ska städa köksskåpen, så behöver du tömma dem.
 Planera för vem som godkänner städningen när vi är klara

Generellt – vad som ingår

Översiktligt så innebär storstädningen att vi rengör alla synliga ytor. I kök och badrum så rengör
vi dessutom inne i skåpen. Här följer en specifikation av varje rum:

Bostadsrum/ samtliga rum









Kök













Dammsugning och moppning av golv
Rengöring av golvlister, dörrfoder, dörrar, elektriska kontakter, lysknappar
Rengöring av karmar, fönsterbrädor samt målade ytor
Rengöring av garderober, utvändigt
Rengöring av element
Avdammning av väggar
Rengöring av luftventiler utanpå
Fönsterputsning, inkl. rengöring av fönsterkarmar
Kylskåp och sval utvändigt samt inuti
Frys utanpå (men normalt inte inuti, såvida inte frysen är avfrostad på förhand)
Ugn in- och utvändigt och även rengöring av ugnsplåtar
Rengöring av spishäll/spisplattor
Diskmaskin rengörs utvändigt, dock ej invändigt och bakom om ej överenskommet
Skåp, lådor och bänkar rengörs
Skåpluckor/skåpsdörrar rengörs
Rengöring av köksfläkt utvändigt (invändigt och filter vid överenskommelse)
Rengöring av luftventiler utanpå (ej inuti)
Avtorkning av fast belysning
Avtorkning av väggar

Badrum & toalett

 Rengöring av toalettstol och tvättställ
 Rengöring av badkar, in- och utvändigt samt under
 Rengöring av väggar, avkalkning
 Rengöring av vattenledningar/rör
 Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs utvändigt
 Avtorkning av fast belysning
 Putsning av fönster och speglar
 Rengöring av badrumsskåp, utvändigt och invändigt

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

Fönsterputs

 Normalt sett ingår fönsterputs i storstädning, utvändigt och invändigt. Vi klarar
fönsterputs även vintertid.
 Vi putsar bara de fönsterrutor som går enkelt att öppna

Balkong/veranda


Sopning/dammsugning av golv (i lägenheter kan detta vara olämpligt med hänsyn till att
grannarna då får nedfallande skräp)

Klistermärken


Dörrar eller andra ytor med klistermärken rengör vi så gott det går. Vi ansvarar dock inte
för eventuella färgskillnader som kan uppstå om vi tar bort klistermärken

Befintliga skador på fönster och andra ytor

 Vi fotograferar normalt skadade fönster och större repor för att inte diskussion ska
uppstå efter städningen om skadorna var där från början eller inte.
 Vi är tacksamma om du visar oss skador på fönster och andra ytor innan städningen
börjar.
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