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1. Allmänt / alla utrymmen 
 

• Torkar damm på alla plana ytor (som städaren når upp till, högst 180 cm höjd) 

• Dammsuger golv och mattor 

• Fuktmoppar golvet (om golvmaterialet tål fuktmoppning) 

• Avlägsnar fläckar från dörrkarmar, dörrhandtag och strömbrytare 

• Tvättar speglar och andra glasytor (utom fönster) 

• Tar ut soporna (om du har visat vart de ska, eller har ordnat tillgång till soprummet) 

2. För Köket  
 

• Rengör diskho, spis och utanpå köksfläkten 

• Avlägsnar fläckar utvändigt på mikrovågsugn, kylskåp, diskmaskin 

• Ställer in eventuell disk i diskmaskinen 

• Torkar av övriga köksredskap (t.ex. kaffebryggare, brödrost, mixer) 

• Torkar damm på alla plana ytor (som städaren når upp till, högst 180 cm höjd) 

• Dammsuger golv och mattor 

• Fuktmoppar golvet (om golvmaterialet tål fuktmoppning) 

• Tvättar speglar och andra glasytor (utom fönster) 

3. Badrummet  
 

• Rengör och avlägsnar fläckar på badkar, toalettstol och tvättställ 

• Tvättar rent duschen och duschens glasväggar 

• Torkar damm på alla bords- och arbetsytor (som städaren når upp till, högst 180 cm 
höjd) 

• Dammsuger golv och mattor 

• Fuktmoppar golvet (om golvmaterialet tål fuktmoppning) 

• Tvättar speglar och andra glasytor (utom fönster) 
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4. Sovrummet  
 

• Bäddar sängarna (om rena lakan har lagts fram på sängen) 

• Torkar damm på alla bords- och arbetsytor (som städaren når upp till, högst 180 cm 
höjd) 

• Dammsuger golv och mattor 

• Fuktmoppar golvet (om golvmaterialet tål fuktmoppning) 

• Tvättar speglar och andra glasytor (utom fönster) 

 
5. Följande tjänster har vi tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med 

 
 

• Torkning/rengöring av väggar och dammtorkning av tavlor 

• Torkning/rengöring av tak och andra ytor som inte kan nås utan hjälpmedel 

• Rengöring av extremt svåra fläckar 

• Rengöring av golvbrunnar 

• Rengöring av vattenlås 

• Rengöring av luftventiler och vädringsgluggar 

• Flyttning av tunga möbler och hushållsmaskiner 

• Städning efter renovering 

• Rengöring av möbler 

6. Tjänster som bokas separat 
 

Strykning (uppskattningsvis 5–7 skjortor) (30 min) 

Invändig rengöring av kylskåpet (30 min) 

Invändig rengöring av ugnen (30 min) 

Invändig rengöring av sopsorteringsskåp (15 min) 

Fönsterputsning 

Flytt- och slutstädning av bostad 

 


