
  

BeeQlean utgår från denna checklista för storstädningen: 

        I alla rum: 

• Putsa fönster in- och utvändigt 

• Dammsuger och våt torkar snickerier, lister, dörrar, dörrkarmar, fönsterbrädor, fria 

ytor, garderobsdörrar och skåpdörrar. 

• Torkar ovanpå och invändigt i garderober, skåp, och bokhyllor. 

• Torkar i golvskenor på skjutdörrar. 

• Dammsuger och våt torkar element. 

• Dammtorkar eluttag. 

• Dammtorkar lampor,möbbler. 

• Putsar speglar. 

• Torkar ytterdörrar. 

• Dammsuger och moppar golv 

   

  I Köket: 

• Rengör kyl och frys ut- och invändigt om önskas. 

• Rengör spis och ugn ut- och invändigt, även plåtar och galler. 

• Rengör fläkt och fläktfilter (ej kolfilter). 

• Avfettning  

• Rengör in- och utvändigt samt ovanpå skåp, hyllor och lådor som är tomma . 

• Rengör kakel/stänkskydd ovanför diskbänk. 

• Rengör under skåp och torkar av socklar. 

• Rengör mikrovågsugn ut- och invändigt. 

• Torkar diskmaskin in- och utvändigt. 

• Torkar ur besticklådor. 

• Tömmer och torkar sopkärl. 

• Putsar diskho, blandare, propp och silar 

 

I badrum och toalett 
• Rengöring av badkar/dusch, handfat och toalett samt golvbrunnar (inte avlopp) 

• Avkalkning 

• Avtorkning av fläckar på badrumsskåp och vitvaror 

• Avtorkning av fläckar på väggar och kakel 

• Rengöring av tvättmaskin och torktumlare samt bakom 

 



I hallen utför vi:  
• Torkar hatthylla 

• Dammtorkar ledstång, räcke och spjälor i trappa.  

• Dammsuger och moppar 

• Rengör ytterdörren 
 

Detta gör vi ej 

• Hantverksmässiga arbeten.Väggar . Fönsterputsning av trasiga fönster 

• Rengöring bakom eller under överlåtna förvaringsmöbler. Vi städar runt om dessa. 

Ställ dem gärna i mitten av rummet i så fall så att vi kan komma åt och rengöra 

golvlister. Vi kan i vissa fall flytta på möbler för att städa bakom eller under till en 

extra kostnad. Kontakta oss för att få ett pris om du önskar detta. 

• Rengöring av överlåtna förvaringsmöbler till nästa boende. 

• Borttagning av hyllpapper i skåp/lådor/garderober. 

• Skrapa bort olika typer av tejp, klistermärken etc. 

• Borttagning av tavelkrokar eller andra spikar/skruvar i vägg/andra ytor. 

 

Observera att detta endast gäller om bostaden är normalt nedsmutsad. Om bostaden 

ej är normalt städad och är mycket smutsig så blir storstädningen mer omfattande 

och det kan uppkomma högre kostnader och det klassas som sanering. Detta gäller 

för samtliga ytor. 

 

Misstänker du att bostaden skulle kunna klassas som mycket smutsig och behöver 

saneras så kan du kontakta oss och skicka bilder. 

 

Det är viktigt att meddela oss hur pass nedsmutsad bostaden är för en rättvis 

bedömning av flyttstädningen och kundens prissättningsgrad. Skulle bostaden vara 

ett saneringsäreende så kontaktar vi självklart dig innan vi påbörjar arbetet. 

 

Viktigt 
• Observera : Kyl/frys, spis & badkar, tvättmaskin/torktumlare,  skåp allt du vill ha 

rengjort bakom ska vara framdraget eller  tomt  om du önskar rengöring 

bakom/under.. Ugnar brukar ha hjul i bak och dessa drar vi ut och rengör under. 

(Vi gör inte detta då vi inte vill riskera skador på golv, inredning, personal eller 

liknande.)  
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