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Storstädning 
VAD INGÅR I TJÄNSTEN: 

KÖK: 

• Torkning av vitvaror och fläkt 

• Rengöring in- och utvändigt i skåp där sopbehållare om det finns 

• Torkning av köksluckor och köksskåp (utvändigt) 

• Rengöring av disk och köksbänk, spis, ung och kakel 

BADRUM OCH TOALETTER: 

• Rengöring av badkaret (samt under/bakom), dusch och toalett samt avlopp 

• Torkning av badrumsskåp 

• Rengöring av kran och handfat 

• Torkning av hela väggar 

• Rengöring av utsidan av vitvaror, under, bakom 

ALLA RUM: 

• Dammsugning golv, mattor och klädda/stoppade möbler  

• Skakning av små mattor (om möjligheten finns)  

• Moppa golvet   

• Torkning av golvlister, dörrar, karmar, kontakter, fönsterbrädor, fria ytor och ytor högst upp, 

exempelvis ovanpå skåp och garderober  

• Putsning av speglar  

• Tömning av papperskorgar  

• Damning av möbler och lampor  

• Dammtorkning av prydnadssaker, hyllor och tavlor 

• Torkning av ventilationer 

FÖR BÄSTA RESULTAT BER VI DIG ATT: 

Plocka undan kläder, leksaker, disk med mera, så att vi kan städa så effektivt som möjligt. Ta bort fronten 

på badkaret. 

UPPSTART: 

Vi besöker alltid kunden på plats i hemmet för att komma överens om lämplig nivå på det som skall 

utföras. Kundens behov sätts i fokus samtidigt som kvalitet och flexibilitet styr vårt arbetssätt. En skriftlig 

arbetsinstruktion upprättas där momenten kan anpassas efter ert behöv.  

Utförande tider för schemalagda arbeten: 

Arbetet kan bestämmas till viss dag för respektive vecka samt till en viss starttid då arbetet påbörjas samt 

sluttid då arbetet skall vara avslutat. 
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FAKTURERING: 

Vi fakturerar er månadsvis i efterskott via mail utan kostnad eller skickar fakturan via post (avgift 29 kr). 

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

BEMANNING: 

V.V.STÄD AB är familjens företag. Jag både äger och städar själv tillsammans med mina medarbetare. Med 

vår långa erfarenhet kan vi erbjuda er kvalitets städning till ett kanonpris. 

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 
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