
Följande moment ingår i provstädningen och sedan i din
ordinarie regelbundna hemstädning samt vid köp av
enstaka städtimmar*

Köket

Vi torkar av:

● Kakel ovanför diskbänken
● Köksluckorna utvändigt
● Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
● Socklar och golvlisterna
● Lampor och kontakter
● Diskmaskin, kyl- och frys, spishällen, ugnar (även micro), kaffebryggare

samt eventuella köksapparater som brödrost m.m. utvändigt

Vi rengör:

● Diskho och kranar
● Mattor med dammsugare
● Golvet med dammsugare och mopp

Vi plockar bort:

● Disk och lägger in i diskmaskinen. Handdisk kan även genomföras i mån av
tid

● Sopor och rengör soputrymmet

* Tänk på att köp av enstaka städtimmar görs i princip alltid på löpande städtimme för att leverera
ett gott helhetsresultat, vid undantag där kunden köpt en förutbestämt antal städtimmar så går
det inte alltid att gå igenom alla planerade moment på städlistan. En del moment görs inte helt
enkelt och en del moment kan bli halvt genomförda, de kan upplevas som ett sämre resultat och
det är kunden införstådd med.



Badrummet

Vi torkar av:

● Kakel och klinkers
● Toalettstol, badkar och duschkabin. Badkaret plockas inte isär
● Avloppsgallret på ovansidan
● Handfatet, både över och under
● Kranar och rör
● Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
● Lampor och kontakter
● Speglar utvändigt
● Vi rengör:
● Mattor med dammsugare
● Golvet med dammsugare och mopp

Vardagsrum

Vi torkar av:

● Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
● Lister och golvsocklar
● Lampor och kontakter
● Tavellister och speglar
● Vi rengör:
● Soffa och fåtöljer
● Mattor med dammsugare
● Golvet med dammsugare och mopp

Sovrum

Vi torkar av:

● Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
● Lister och golvsocklar
● Lampor och kontakter
● Tavellister och speglar
● Vi rengör:
● Mattor med dammsugare



● Golv med dammsugare och mopp
● Vi plockar och ordnar med:
● Bäddar sängarna (i mån av tid)
● Byter sängkläder (i mån av tid))

Alla andra rum

I resterande rum följs samma moment som i sov och vardagsrum.
OBS! Alla moment som finns nämnda i listan är tänkta att man går igenom från
våra sida.

Självklart kan dock omständigheter uppstå som gör att man missar eller helt
enkelt inte hinner med att utföra vissa saker. Detta gäller vid provstädningen men
också vid fortsatt städning och det beror främst på att alla bostäder ser
annorlunda, även från gång till gång.

Därför ber vi kunden att hjälpa oss att förbereda plocka undan lösa kläder som
disk, kläder, leksaker och annat som ligger framme. Hjälps vi åt så effektiviserar vi
städningen till max som gör att vi kan fokusera på att hinna med så mycket som
möjligt med städbiten.

Tänk på att man i alla utrymmen bara kan städa där man når och kommer åt.
Man dammar av som sagt så högt man når utan hjälpmedel.

Utöver hemstädning

Enligt ovanstående städmall kan vi utan extra kostnad erbjuda:

● Tvätt – Tvätt kan genomföras hemma hos kunden eller i tillhörande
tvättstuga.

● Strykning – Strykning och vikning av tvätt.

Tänk på att de ovan nämnda extratjänsterna enbart kan utföras i mån av tid.
Hemstädningen prioriteras och Strykfritt AB städar enbart hela hem. Det är alltså
inte möjligt att prioritera bort ett rum för att få tid till exempelvis strykning.
Däremot kan man enkelt beställa tilläggstjänster som då utförs vid sidan om det
ordinarie städabonnemanget.

● Fönsterputs (utförs separat under en annan dag mot extra avgift)
● Grovstädning (utförs separat under en annan dag mot extra avgift)



Vad Strykfritt AB vill att du som kund har hemma vid besök
av oss:

Välj gärna märken av bra kvalité. Se till att inga medel är halvtomma utan att allt
finns och räcker för några besök..

OBS! För enkelhetens skull kan du enkelt beställa ett städpaket start som vår
arbetsledare tar med sig till dig eller enstaka produkter. Det du kan beställa
av oss är städmedel och trasor, svampar, handdukar.

Du måste dock  se till att ha engångsartiklar och annan städutrustning som
moppar, dammsugare och olika borstar samt skrapor när vi kommer.

Önskvärt material och utrustning för provstädning och regelbunden hemstäd.

● 2 st plasthinkar eller liknande behållare så man kan fylla upp vatten
● Gulsåpa (används till ugnsrengöring och till en del golv)
● Fönsterspray
● Köksspray
● Kakel/badrumsspray
● Allrengöring för golv
● Cif Cream (bra rengöringsmedel för kalkavlagringar och svåra fläckar i

diskhon)
● Diskmedel – Yes är bäst
● Golvmopp – gärna en ny. Gamla moppar fungerar dåligt.
● Mikrofibertrasor – Minst 6-8 trasor är bra att ha hemma. Vi rekommenderar

en svensk produkt vid märket smart.
● Trasor – vanliga kökshanddukar av bomull fungerar bra.
● Wettextrasor och skursvamp ( 3 st av varje)
● Hushållspapper (På rulle som INTE luddar av sig)
● Dammsugare ( skall vara med utbytt dammsugarpåse ).
● Sopskyffel och sopborste

Vid engångsuppdrag som grovstädningar, engångsstädningar, fönsterputs samt
flyttstädningar är det krav på att man har pallar och stegar samt verktyg för att
öppna fönster och annat som man behöver komma åt. Finns inte detta så kan
inte alltid uppdraget utföras på ett bra sätt.

https://www.google.com/search?q=Cif+Cream+pris&rlz=1C5CHFA_enPL945PL948&sxsrf=AOaemvJstShjHA6rgPuyiUrXxVMT0aocUg%3A1642665145843&ei=uRTpYc3yMpmPxc8PhdKfWA&ved=0ahUKEwiNs4LE7L_1AhWZR_EDHQXpBwsQ4dUDCA4&uact=5&oq=Cif+Cream+pris&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoFCAAQgAQ6BQgAEMsBOgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQowZYjAlgqwtoAXAAeACAAWWIAfoCkgEDMy4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=mikrofibertrasor+smart&rlz=1C5CHFA_enPL945PL948&sxsrf=AOaemvKwYXweDKnAIkOneChcUdqx9kjrAg%3A1642664861929&ei=nRPpYfP6N6iGxc8Phcq98AQ&oq=Mikrofibertrasor+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg8BdoAHAAeACAAWmIAWmSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6kshanddukar+&rlz=1C5CHFA_enPL945PL948&sxsrf=AOaemvL_ZkJy5m4CwGlLHqxp6Kp-C9mJ_g%3A1642664776480&ei=SBPpYePcHImTxc8Pu_qD6AU&ved=0ahUKEwjjoPKT67_1AhWJSfEDHTv9AF0Q4dUDCA4&uact=5&oq=k%C3%B6kshanddukar+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGDiA2gAcAJ4AIABgQGIAYEBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Wettextrasor+pris&rlz=1C5CHFA_enPL945PL948&sxsrf=AOaemvL8G7Fo91TAwkA-YUxyNIMWc6pHHg%3A1642664762423&ei=OhPpYcWTGdaPxc8P3NCe2AM&ved=0ahUKEwjFmJiN67_1AhXWR_EDHVyoBzsQ4dUDCA4&uact=5&oq=Wettextrasor+pris&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BwgAEEcQsAM6BggAEAUQHjoECAAQHjoICAAQBRAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQxQRYjAtgzw1oAXACeACAAYgBiAGeBJIBAzEuNJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=skursvamp&rlz=1C5CHFA_enPL945PL948&sxsrf=AOaemvLzqi9Et4_RjoBCXwzsPU2wLKLr0g%3A1642663659499&ei=6w7pYcLkHZnC5OUPkdOLwAc&ved=0ahUKEwiChqP_5r_1AhUZIbkGHZHpAngQ4dUDCA4&uact=5&oq=skursvamp&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeOgQIIxAnOgYIIxAnEBM6BAgAEEM6BAguEEM6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6BQguEIAEOgcIABCABBAKOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEMkDOgUIABCSAzoHCCMQsQIQJzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CggAELEDEIMBEAo6BAgAEB46CAgAEAUQChAeOgQIABANOggIABANEAoQHjoECAAQEzoGCAAQChATOggIABANEB4QE0oECEEYAEoECEYYAFAAWKIwYNM0aAVwAngAgAFriAHlCJIBBDExLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz

