
Inför flyttstädning för kund 
 

 

 

                                         

I bostaden  Lämna bostaden tom om inte annat överenskommits. 
Lämna eventuella speciella nycklar till fönster synligt på fönsterbrädan. 
Dra ut alla vitvaror från väggar så att vi kan städa bakom. 
Stäng av, avfrosta och lufta kyl och frys. 
Lämna eventuella speciella nycklar för montera isär ugnslucka. 
Montera ned badkarsfront. 
Se till att vi har tillgång till el, varmvatten och uttömningsmöjlighet. 

 

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

Tänk på att bostaden ska stå orörd efter flyttstädningen fram till tillträdet. 

 

Nöjd kund-garanti  
  Vi lämnar nöjd kund-garanti på våra flyttstädningar! 

Vi följer mäklarsamfundets rekommendationer och lämnar  nöjd kund-garanti. 
Det innebär att du endast behöver boka städningen och betala en faktura som skickas ut efter slutförd 
städning. Vi lämnar alltid våra kontaktuppgifter i bostaden efter slutfört uppdrag. OM köparen mot 
förmodan skulle ha synpunkter gällande städningen åker vi ut direkt eller efter överenskommelse med 
köparen och åtgärdar dessa moment kostnadsfritt. På så sätt blir du inte indragen! 
 
 
 
Viktigt att tänka på 

  För att vi ska kunna lämna nöjd kund-garanti måste de ovanstående punkterna 
  förberedas i bostaden. Vid fall då punkter inte är förberedda gäller inte 
  nöjd kund-garantin för påverkade moment. 

 

Vi utför inga jobb som är högre än 4,5m från plan mark pga fallrisken. 
(Detta gäller bostäder där fönster öppnas utåt) 
 
 
   
   

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Flyttstädning 

Telefon: 08-309 220 
Ryssviksvägen 2A,  
131 96 Nacka  
E-post: info@svagab.se 

 

        

KÖK Rengöring av utdragen kyl/frys -in och utvändigt samt under. 
Rengöring av spis/ugn -in och utvändigt. 
Rengöring av diskmaskin -in och utvändigt. 
Rengöring av köksluckor/skåp, och lådor -in och utvändigt. 
Rengöring av köksfläkt och filter. 
Rengöring av luftventil. 
Rengöring av eventuell belysning. 
Rengöring av väggar. 
Dammsugning och våt moppning av golv. 
 
 
 
 

TOALETT/ 
BADRUM Rengöring av all kakel. 
  Rengöring av badkar/duschkabin. 
  Rengöring av badrumsskåp –in och utvändigt. 
  Putsning av spegel. 
  Rengöring av förvaringsutrymmen –in och utvändigt. 
  Rengöring av toalettstol –in och utvändigt. 
  Rengöring av utdragen tvättmaskin, torktumlare och torkskåp –in och utvändigt. 
  Rengöring av golvbrunn. 
  Rengöring av belysning. 
  Rengöring av golv. 
 
 
 

    
BOSTADSRUM Rengöring av väggar, trösklar, dörrar och dörrkarmar.(Tapetväggar dammtorkas) 
  Rengöring av eluttag och strömbrytare. 
  Rengöring av element. 
  Rengöring av golv. 

 
 
 
FÖRVARING/ 
GARDEROB Rengöring av garderob/förvarings utrymmen. 
  Rengöring ovanpå garderob som inte når tak. 
 
 

 

FÖNSTER Isär tas och rengörs på samtliga sidor. 
  Rengöring av persienn som inte riskeras att gå sönder pga ålder. 
  Rengöring av fönsterbräda och båge. 

 


