
Flyttstädning
VÄLKOMMEN TILL KVALITETSHEM

När man ska flytta är det tusen saker att tänka på, och det sista många
orkar är att flyttstäda. Låt oss ta hand om hela planeringenmed flytt och
flyttstäd så kan du lägga all energi på att flytta in i ditt nya hem.



Vad ingår i ett
flyttstäd?

Låt oss ta hand om flyttstädningen så kan du
ägna dig åt att komma i ordning i ditt nya hem,
och säga upp diverse abonnemang som el, teve,
bredband med mera. Tänk på att tjänsten ger
rätt till RUT-avdrag.

Kök

• Rengöring av golv
• Avtorkning av belysning och armatur.

(Dock ej inuti och runt det elektriska)
• Rengöring av kyl och frys (sval om det finns)

in- och utvändigt samt under och bakom om
det går att dra ut det. Tänk på att frysen måste
vara avfrostad för att vi på Kvalitetshem skall
kunna rengöra den.

• Rengöring av utdragen spis in- och utvändigt,
inklusive ugnsplåtar, galler, kokplatta och häll.

• Köksfläkt rengöres, inklusive dess ventiler och
filter. (Dock ej inuti fläkten).

• Skåp, lådor och bänkar rengörs både ut- och
invändigt. Tänk på att de måste vara tömda på
lösa föremål för att vi skall kunna rengöra dem.

• Diskmaskin rengöres in- och utvändigt.

Bostadsrum, vardagsrum,
sovrum och hall

• Rengöring av samtliga golv.
• In- och utvändig rengöring av garderober

(om de är tömda).
• Rengöring utanpå kontakter, dörrar, karmar,

golvlister, element, fönsterbrädor samt alla
målade ytor. (Ej tapeter).

• Avtorkning av innerdörrar.
• Avtorkning av ytterdörrar.
• Rengöring av väggar och tak från damm.
• Rengöring av snickerier så som hyllor och bänkar

Badrum och toalett

• Rengöring av kakelväggar.
• Rengöring av golvbrunnar och friskluftventiler.
• Rengöring av samtliga förvaringsutrymmen.
• Avtorkning av belysning och armatur.
• In- och utvändig rengöring och avkalkning av

all sanitet såsom toalettstol, badkar, duschväggar
och jacuzzibadkar. (Front till badkar och
Jacuzzi nedmonteras av kund och återställes av
kund. Dock ej rengöring inuti rör)

• Torktumlare, tvättmaskin samt torkskåp rengöres
in- och utvändigt.
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Kontakta oss
idag för

flyttstädning!
0498-770 800



Fönsterputs

Givetvis ska också fönstren vara skinande rena vid en
avflytt därför ingår fönsterputs när du beställer flyttstäd.

I en normal fönsterputsning ingår:
• Putsning in-/utsida samt mellan om du har

delbara fönster
• Rengöring av spröjs
• Borttagning + montering av spröjs om du har

löstagbara sådana (Kvalitetshem skrapar ej av
färg på glasen, t ex efter ommålning)

Att tänka på inför flyttstädningen

Flyttstädningen är en viktig del av förberedelserna
för att lämna över ett hem till en annan person. Vi på
Kvalitetshem tillhandahåller allt material och utrustning
för städningen. Tänk dock på att bostaden bör vara
helt tom när vi kommer för att vi skall kunna utföra
städningen på ett bra sätt. Kyl och frys bör också vara
urplockade, avstängda, avfrostade och utdragna så
att vi kommer åt att städa. Om det finns befintliga
skador, som exempelvis fönster som inte går att öppna
eller trasiga vitvaror, är det viktigt att dumeddelar oss
om dessa innan vi påbörjar städningen. Tänk också
på att meddela oss om du vill att vi städar ytor
såsom balkong, inglasad balkong, förråd eller garage
eftersom detta bör beställas innan vi påbörjar
städningen. Eller om du vill att vi använder speciella
medel på känsliga material.

Vad ingår inte i flyttstädningen?

Det finns olika uppfattningar om vad som ska ingå
i en flyttstädning. Det kan vara bra att veta följande
inte utförs av Kvalitetshem, men kan beställas till:

• Vi tar inte bort tavelkrokar och dekaler.
• Ruta/fönster i trappa om det är oåtkomligt.
• Vi kopplar ej ur elarmaturer, lampor, tvätt- och

diskmaskiner mm
• Vi rensar inte ditt avlopp om det skulle vara

stopp i diskhon, eller i något annat handfat.
• Fönster som ej går att öppna tvättas ej emellan,

endast in- och utsida tvättas då.
• Trasiga fönster rengörs ej.
• Vi rengör inte bakom varmvattenberedare.
• Möbler som lämnats kvar till nya hyresgästen

torkas ej av, om annat inte är överenskommet i
förväg.

• Vi kör ej sopor till återvinningen.
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Du får hjälp med så mycket mer!

Det kan vara bra för dig att känna till att du kan få
hjälp med allt som rör en flytt, även det som normalt
inte ingår. Hör bara av dig till oss så löser vi normalt
det mesta åt dig.

Kvalitetshem vill vara den kompletta service-
leverantören åt dig. Oavsett om det gäller dig som
privatperson eller som företagare. Vi vill finnas där
för dig. I vått som torrt. En avlastande hand när helst
du behöver.

Bland Kvalitetshems uppdrag finns hemstäd,
lokalvård, byggstäd, trappstäd, bevakning,
bemanning, reception, cykeluthyrning,
frukostservering och mycket, mycket mer. Inget
uppdrag är för litet eller för stort. Slå oss en signal på
0498-770 800 och hjälpen är på väg!

Välkommen till Gotlands ledande serviceföretag.

Oavsett om du vill använda Kvalitetshems
städ- och servicetjänster eller börja jobba
hos oss kan du räkna med att det blir
ett rent nöje.

Har du frågor eller vill diskutera
något är du alltid välkommen att
kontakta oss på info@kvalitetshem.se.
Eller ring oss på 0498-770 800
vardagar 07:00-16:00.

VÄLKOMMEN TILL KVALITETSHEM VILL DU VETA MER?

Gotlands ledande
serviceföretag.

Kontakta oss
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Nöjd-kund-garanti

Berömma eller påpeka!
Berätta för oss om du är glad eller besviken,
livet är ett enda långt lärande för att bli bättre,
ge bättre service och ett trevligare bemötande.
Därför är vi måna om att få respons på utfört
arbete inom 3 dagar efter utfört städ.

Rut-avdrag
RUT är en förkortning av Rengöring,
Underhåll och Tvätt. Tjänsten flyttstädning
ingår i skattereduktionen för hushållsnära
tjänster så du betalar bara 50% av kostnaden,
direkt på fakturan.

Övrig information
Fakturanmailas ut till dig efter utförd städning
(vill Ni ha fakturan skickad per post tillkommer
en avgift på 36 kr. Du har då 10 dagar på dig
att betala fakturan.

Före påbörjandet av arbetet genomförs normalt
en kreditupplysning på dig som kund.


