
Inför flyttstädning för kund 
	

 
 

								 										 																						 	

I  bostaden  Lämna bostaden tom om inte annat överenskommits. 

Lämna eventuella speciella nycklar till fönster synligt på fönsterbrädan. 

Stäng av, avfrosta, lufta och dra ut kyl samt frys. 

Dra ut spis från vägg. 

Lämna eventuella speciella nycklar för montera isär ugnslucka. 

Krokar och tavlor och andra upphängningsanordningar bör avlägsnas. 

Montera ned badkarsfront. 

 
Svenska allservicegruppen ansvarar ej för städning bakom bostadens vitvaror som inte är 
framdragna. Kunden drar själv fram bostadens vitvaror. 
  
Ti l l  Svagab  Rapportera om eventuella skador i bostaden vid bokning. 

Boka in den kostnadsfria städbesiktningen senast inom två dagar efter 
städningen. Tänk på att bostaden ska stå orörd efter flyttstädningen fram till 
besiktningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



Flyttstädning 

 
 

	

 

Bostadsrum  Rengöring av golv och golvsockel. 

Rengöring av vägg, eluttag, strömbrytare, dörr, tröskel, och dörrkarm. 

Rengöring av element samt utrymme mellan element och vägg. 

 
Fönster  Isärtas och tvättas på alla sidor. 

Rengöring av fönsterbräda, fönsterbåge, snickeri och eventuell persienn. 

    
Garderob  Rengöring av garderob och garderobsinredning. 

Rengöring ovanpå garderob som inte når tak. 

    
Kök   Rengöring av utdragen kyl, sval och frys in- och utvändigt samt under. 

Rengöring av utdragen ugn/spis in- och utvändigt. Gäller samtliga 

utvändiga sidor. 

Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt. Gäller samtliga utvändiga sidor. 

Rengöring av vägg och skåpsidor där spis stått. 

Rengöring av skåp, lådor och bänkar. 

Rengöring av köksfläkt. 

Rengöring av belysning. 

Rengöring av både över- och undersida på skärbräda som ingår i 

köksinredning. 

Rengöring av ventiler. Både in- och utvändigt. 

 
Badrum  Rengöring av all sanitet, även under badkar. 

Rengöring av kakelväggar. 

Rengöring av tvättmaskin, torktumlare och torkskåp in- och utvändigt. 

Rengöring av golvbrunn. 

Rengöring av förvaringsutrymmen. 

Rengöring av belysning. 

Rengöring av skåp. 

Putsning av spegel. 

Rengöring av toalettstol både in- och utvändigt. 

Rengöring av tvättställ både ovanpå och under. 

Rengöring av badkar och dusch. 

Rengöring av eventuell duschvägg. 

Rengöring av duschkabin. 

Rengöring av badkar. 


