
 

 

 

 

 

 

FÖRETAGSSTÄDNING                  BYGGSTÄDNING            HEMSTÄDNING 

 

  Pris   Slutresultat                           Service 

Arbetsbeskrivning: Hemstädning 
 
KÖK: 

- Torka av köksluckor och skåp utvändigt  
- Rengör kakel, diskbänk och putsa diskho  
- Torka av fläkt/kyl/frys/mikro/ugn/mikro 
- Rengör Sopskåp/tömma soppor  
- Rengör fria ytor (bänkar, hyllor, bord och fönsterbrädor) 
- Torka lister/elkontakter 
- Putsa speglar och glaspartier (ej fönsterputsning) 
- Dammsuga golv och matta 
- Moppa golv 

 
BADRUM: 

- Torka av badrumsskåp och luckor 
- Rengöra vitvaror 
- Avfläcka av kakel vid behov/fläckar 
- Putsa speglar och glaspartier 
- Torka av kakel ovanför handfat 
- Rengör dusch och handfat  
- Rengör toalett 

 
ALLA RUM: 

- Rengör fria ytor (fönsterbleck, bord, bänkar, hyllor, tavlor etc.) 
- Putsa speglar  
- Dammsuga golv (lyfter ej på stora mattor) 
- Moppa golv  
- Dammsuga soffa 
- Torka av elkontakter/eluttag. 
- Damma alla lister  

 
ÖVRIGT: 

- Sängkläder byts (lägg fram på sängen eller meddela oss vart dom finns)  
 
 
STÄDMATERIAL SOM DU BEHÖVER HA HEMMA: 
 

- Allrengöring, kök/badrumsrengöring (kalkborttagning) och fönsterputs. (vi rekommenderar Grumme 
såpa citron som allrengöring som är effektiv och snäll mot alla ytor) 

- Minst 3 mikrofiberdukar och rengöringssvamp (vit yta) 
- Dammsugare och mopp bör finnas i bostaden 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
 
 
 
 
Bra information om din hemstädning: 
 

- Alla hemstädningar ligget helt obundet så du kan närsomhelst pausa eller avsluta din städning 
- Avbokning senast 48h innan ditt städtillfälle 
- Säkerhetsställ att mirkofiberdukarna alltid är rena när vi kommer (tvätta i 60 grader) 
- Ibland har tjejerna med sig egna städdukar (om du undrar varför dina inte används) 
- Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill att vi ändrar/lägger till/tar bort något från din städning 
- Städningen hos dig ska vara på dina villkor och vi vill alltid ha feedback, genom ett feedbacks sms 

kommer du enkelt kunna lämna feedback på ditt städtillfälle. Det är en mycket uppskattad funktion 
hos kunder såväl som våra medarbetare. 

- Fakturan skickas i efterskott i början av nästkommande månad per e-mail 
- Du kan koppla på så du får E-faktura, det gör du genom din internetbank och söker efter Stodona 

 
- Priset i offerten är baserat på 1/2/4 tillfällen/mån beroende på er frekvens, infaller ett extra tillfälle 

under månaden utförs städning och du debiteras för ett extra tillfälle annars behöver du aktivt 
avboka det tillfället. 

                     Exempel: Har du städning varannan vecka på torsdagar och det infaller 3 torsdagar den månaden                     
så utförs städningen om du inte aktivt avbokat det tillfället. 
 


