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Checklista – Byggstädning   

Vad ingår i en Byggstädning? 

För alla rum 
 
• Fönsterputs - In- och utsida samt mellan (endast fyra sidor). Fönster som av någon anledning 

riskerar att gå sönder putsas inte. Fönster som inte går att öppna tvättas ej emellan, då tvättas 
enbart ut- och insida. Vid spröjsade fönster kan det tillkomma en extraavgift. 

• Golv, golvlister - Dammsuger, torkar av.  

• Väggar - Dammsuger. 

• Element och ventiler - Rengör.  

• Lampor - Torka lampor. 

• Eluttag och strömbrytare - Rengör med en lätt fuktig trasa.  

• Skåpsluckor - Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa. 

• Garderober och skåp - Rengör ut- och invändigt.  

• Avtorkning av - Dörrar, dörrkarmar, väggar, vägglister.  

• Innerdörrar - Rengör samtliga.  

 
Kök  

 
• Spis - Rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen, golvet och skåpsidorna.  

(OBS! Ni måste dra ut den innan städningen påbörjar)  

• Kokplattornas kanter - Rengörs, samt köksfläkt. 

• Ugn - Rengörs invändigt och utvändigt, samt plåtarna och grillgallret. 

• Kranar, diskbänk och bänkskivor - Rengörs (samt under diskbänk)  

• Diskmaskin - Invändigt och utvändigt, samt diskmaskinfilter rengörs. 

• Diskhoar - Rengörs, även avloppsventiler i diskho. 

• Målade väggar - Avfläckas. 

• Köksskåp - Rengör hyllorna (endast om de är tomma).  

• Köksluckor - Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.  

• Köksfläkt - Rengörs in- och utvändigt och filterna.  

• Kyl och Frys - Rengör in och utsida samt under. Rengör endast om den är avfrostad och tömd 
på matvaror. För att städa under måste ni själva dra ut kyl/frys innan städningen börjar. 

 
Toalett/badrum 

 
• Toalettstol - Rengör noga utsidan och insidan, även kröken. Rengör från kalkavlagringar. (Samt 

toalettlock ut- och invändigt). 

• Badkar/dusch - Rengör utanpå och i badkaret/duschen, även i silen. Rengör även under och 
bakom badkaret.  
Ta bort fronten på badkaret så att personalen kommer åt undertill. 

• Badrumsskåp och speglar - Torka ur skåpet och putsa spegeln.  

• Golvbrunn - Rengör under silen och tar bort hår m.m.  

• Golv och väggar - Rengör från tvål och kalkavlagringar.  

• Avtorkning - av rör, vattenledningar, tvättställ samt handdukstork.  

• Kaklade ytor - Rengörs. 

• Luftventiler och galler - Rengörs. 

• Tvättställ - Rengör utanpå och i tvättstället, även i silen. 
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Tvättstuga 
 

• Tvättmaskin - Rengörs in- och utvändigt och avtorkas. 

• Torktumlare - Rengörs in- och utvändigt och avtorkas. 

• Torkskåp - Rengörs in- och utvändigt och avtorkas.  
(Dessa skall vara utdragna om rengöring bakom önskas) 

• Avloppsgaller - Rensas och rengörs. 

• Golvbrunnar - Rengörs. 

• Luftventiler och galler - Rengörs. 

 

Extra tjänster som kan beställas: 
 

• Fönsterputsning av inglasad altan/uteplats/balkong/glasräcke. 

• Fönsterputsning av treglas/2+1 fönster. 

• Städning av persienner. 

• Städning av källare. 

• Städning av förråd. 

• Städning av vindsutrymme. 

• Städning av garage. 

 
Detta ingår inte i en flyttstädning: 
 
• Fönster som inte går att öppna putsas ej emellan, utan bara på ut- och insida.  

• Tak tvättas ej.  

• Flytt/lyft av tunga möbler eller tömning av lådor/skåp vid städning. 

• Fönsterrutor som medför säkerhetsrisk (t ex trasiga, på väldigt hög höjd etc) putsas ej. 

• Rengöring av vattenlås, inklusive demontering och montering (Tillval) 

• Specifik fogrengöring mellan kakel.  
Normal avtorkning/enklare rengöring med svamp ingår för att få bort tvålrester m.m. 
(Missfärgning av fogar kan ha uppstått om detta inte underhållits under tiden du bott i 
bostaden, detta går inte bort vid normal rengöring.) 

• Garantin täcker ej fönsterputs då temperaturen är -5 grader 
 
 
 

Slutligen: 
 

• Alla gamla skador skall rapporteras innan städningen påbörjas.  

• Vid extrem smutsiga bostäder kommer en extra avgift efter överenskommelse med kunden.  

• Vid excessiva mängder/stora fönster tillkommer en extra avgift efter överenskommelse med 
kunden. 

• Reklamation ska göras inom 5 dagars efter städningen. Ingen ersättning utgår ifall kunden 
själv åtgärder eventuella fel, då man städar bort bevis.  

• Dörrar/väggar med fläckar/klistermärken rengörs så bra som möjligt. UK Wasa Städ AB 

ansvarar inte för de färgskillnader som kan uppstå vid borttagandet av dessa.  

 
Har ni övriga frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss!  
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