Flyttstädning
– Information & rutiner

Fönsterputs, material och medel
ingår vid flyttstädning.

Information & rutiner
Vid avflyttning från en bostad är städningen ofta en del i överlåtelsen från säljare till
köpare. Man skall observera att för avflyttningsstädning ställs en del krav och det kan då
vara tryggt att anlita en städfirma.
Målsättningen för rengöringen är att avlägsna smuts och fläckar, så att endast sådant som
beror på nötning och ålder kan märkas i bostaden. Trots detta förekommer ofta klagomål
från den tillträdande bostadsägaren eller bostadsrättshavaren. Många av de problem som
uppkommer i samband med städning beror på att säljare och köpare inte har samma
bedömningsnormer.
För att vi ska kunna utföra en städning som ni är nöjda med är det därför viktigt att vi har
rätt förutsättningar att utföra denna när vi väl befinner oss på plats.

Nedan följer en anvisning om de åtgärder som ni som
säljare bör uppfylla inför flyttstädningen:
– Lägenheten skall vara helt tömd, inklusive samtliga skåp, lådor och garderober.
– Dekaler och klistermärken skall avlägsnas
– Krokar och andra upphängningsanordningar skall avlägsnas
– Frysen skall vara avfrostad. Stäng av kyl och frys och låt dörrarna stå öppna för vädring.

Övrigt att se över inför flyttstädningen:
– Om inte möjlighet finns att möta upp personalen på plats på städdagen finns
möjlighet att lämna nyckel till oss vårt besökskontor i Täby. Vänligen märk upp nyckel
alt. lämna i märkt kuvert, senast 48 timmar före bokad städning.
– Se till att samtliga nycklar som behövs för fönster, altandörrar etc. finns tillgängligt
för personalen på städdagen. Även korrekt portkod, namn på dörren etc.
– Informera oss gärna före städningen om något i bostaden är trasigt eller ömtåligt,
och detta behöver beaktas vid städtillfället.
– Informera även om eventuella tillägg/avvikelser ifrån standardavtalet.
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FÖLJANDE INGÅR I FLYTTSTÄD STANDARDAVTAL
KÖK:
– Arbetsbänkar
– Belysning
– Frysskåp (Endast om den är avfrostad när städningen påbörjats)
– Kylskåp
– Skåp, lådor och luckor (inuti om de är tömda)
– Spisfläkt, kåpa och filter
– Ugn och värmeskåp in och utvändigt, plåtar rengörs och sköljes

TVÄTTSTUGA:
– Tvättmaskin
– Torktumlare
– Torkskåp

(ej grovrengöring)

BADRUM:
– Avkalkning och rengöring av kakel & klinkers
– Badkar, badkarsfront och under badkar
– Badrumsskåp (inuti om de är tömda)
– Belysning
– Golvbrunn (ej inuti)
– Friliggande rör
– Speglar
– Toalett
– Tvättställ
– Ventiler

ALLA RUM:
– Dörrar
– Dörrkarmar
– Element (även bakom i den mån man kommer åt)
– Fönsterbänkar
– Fönsterkarmar
– Garderob (inuti om de är tömda)
– Golv (dammsuga och våt torka)
– Heltäckande mattor dammsugs
– Golvlister
– Trösklar
– Eluttag och strömbrytare
– Fönsterputs

FÖLJANDE INGÅR EJ I ETT STANDARDAVTAL
– Tvätt av väggar och tak (endast avdamning av väggar)
– Putsning av inglasad balkong
– Altan/balkong
– Utsida på fönsterbleck
– Vindutrymme/förråd
– Trasiga fönster putsas ej
– Möbler som lämnats kvar till nya hyresgäster/ägare torkas ej av, om annat inte är överenskommet i förväg
– Ej avlopp om det skulle vara stopp i diskhon eller i något handfat
– Ej bakom varmvattenberedare (om det inte är lätt att komma åt)
– Ej bakom tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, kyl och frys (detta för att undvika eventuella skador)
– Rena Hem tar ej ansvar för om ugnsluckans härdade glas tar skada vid städningen. I sällsynta fall kan redan befintliga
skador/sprickor/försvagningar på glaset orsaka en kraftig reaktion från rengöringsmedel/rengöring. Glaset kan då
explodera. Skall ugnsrengöring inkluderas i städningen kan inte Rena Hem ta ansvar för om detta sker.
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Besiktning & bedömning
Flyttstädning är en totalrengöring av en bostad. Städningen och priserna avser endast
städning av normal omfattning. Städpersonalen äger rätt att avgöra om det kan komma
att handla om städning med saneringsbehov eller skräphantering. I dessa fall måste
personalen kontakta arbetsledare/kontakperson innan denne fortsätter arbetet som
i sådant fall kommer att tilläggsdebiteras om det fortskrider enligtt överenommelse.
Den redovisning som här skett av flyttstädning är inte uttömmande utan endast en
exemplifiering.

Garanti – Rena Hem lämnar garanti på flyttstädningen
Vi på Rena Hem lämnar alltid en garanti på våra flyttstädningar. Skulle anmärkningar/
synpunkter finnas på städningen kommer vi i samråd med anmälaren titta på dessa samt
vid behov skicka ut ett arbetslag för att åtgärda bristerna på plats.
OBS: Ingen ersättning eller rabattering utgår på priset i det fall beställaren eller inflyttande
kund själv åtgärdar eventuella klagomål.
Köpare såväl som säljare är välkommen att kontakta oss vid eventuella synpunkter.
Vid synpunkter på städningen kontakta oss på info@renahem.se eller 08-630 00 20.

Vid avbokning inom 24 timmar sker en minimidebitering på 800 kronor.
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