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Flyttstädning 
VAD INGÅR I TJÄNSTEN: 

ALLA RUM: 

• rengöring av golv 

• rengöring av golvlister, kontakter, dörrar, karmar, fönsterbrädor, element 

• rengöring av garderober in och utvändigt (om de är tömda) 

KÖK: 

• Rengöring av kyl, sval och frys in och utvändigt samt under om är avfrostad  

• Rengöring av utdragen spis in och utvändigt, även ugnsplåtar 

• Rengöring av diskmaskin in och utvändigt 

• Av och ur torkning av skåp, lådor och bänkar (inuti om de är tömda, gäller även besticklådan) 

• Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti) 

• Avtorkning av belysning 

DUSH OCH TOALETTER: 

• Rengöring av all sanitet, även under badkaret (fronten nedmonteras och återställes av kund) 

• Rengöring av kakelväggar 

• Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in och utvändigt 

• Golvbrunnar och ventiler rengörs 

• Förvaringsutrymmen rengörs 

• Avtorkning av belysning 

FÖNSTERPUTS 

Två sidor (insidan och utsidan). Fyra sidor går att beställa extra om det önskas. Inglasad balkong 

tillkommer tillägg 850kr inkl. moms efter Rut avdrag 

För bästa resultat ber vi dig att se till att lägenheten är tomt samt att kyl och frys är urplockade och 

avstängda. 

V.V.STÄD STOCKHOLM TILHANDAHÅLLER MATERIAL OCH UTRUSNING FÖR STÄDNINGEN  

 

 

FAKTURERING: 
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Vi fakturerar er månadsvis i efterskott via mail utan kostnad eller skickar fakturan via post (avgift 45 kr). 

Betalningsvillkor 10 dagar. Rut-avdrag dras direkt av oss. Administrationsavgift på 49kr tillkommer. 

FÖRSÄKRING/SÄKERHET:  

Företaget är TRYGGHANSA försäkrad (person och skada upp till 10 000 000kr) 

Vi hoppas på ett gott samarbete! 

 

Mer om oss hittar du på www.vvstad.se eller på våran Facebook sida www.facebook.com/vvstadAB 

 

 

 

 

mailto:vvstad@hotmail.com
mailto:vvstad@hotmail.com
http://www.vvstad.se/


V.V Städ AB    
Råcksta Gårdsväg 25, 7 tr.  
162 73 Vällingby  
Telefonnummer: 072 311 15 95   
Mail: vvstad@hotmail.com  
www.vvstad.se 
 

V.V Städ AB Organisationsnummer. 556930 – 4776 vvstad@hotmail.com www.vvstad.se 

 

mailto:vvstad@hotmail.com
mailto:vvstad@hotmail.com

