Städdivisionen
Åtgärdspunkter
Kök:
Spis och ugn
-Galler och plåtar diskas.
-Spisfläkt, kåpa rengöres, filter diskas. Ventil rengöres utvändigt.
-Utrymme bakom, under, sidor av spis rengöres. (ej om det är fasta installationer dyl)
-Ugnsrengöring. (Ugnslucka utsida insida) Om kund demont/monterar tvättar vi mellan glas.
Kund demonterar/monterar ugnsglas. Kund instruerar om speciella medel behövs för bänkskivor.
Kylskåp/frys:
-Rengöres invändigt och bakom.
-Galler och fack diskas.
-Utrymme bakom, sidor och under rengöres.(ej om det är fast install. eller inte kan flyttas för skaderisk)
skada)
Kök övrigt:
-Arbetsbänkar och skärbrädor rengöres.
-Skåp,
skåpsluckor lådor våttorkas utvändigt och invändigt.
.
-Diskmaskin rengöres på utsidan. Bottenfilter rengöres. (Ingen demontering från Bromma Express sida)
-Kakel och kryddhyllor rengöres.
-Fast köksarmatur över bänk rengöres.
-Mikrovågsugn rengöres invändigt och utvändigt
Kyl, frys mikrovågsugn flyttas om det kan ske utan demontering av lister, kopplingar och dyl samt att
risk för skador på golv ej föreligger.
Badrum, dusch och toalett:
-Tvättställ, kranar rengöres. Under och bakom. Utanpåliggande rör och slangar torkas av.
-Golvbrunnsgaller och golvbrunn rengöres.
-WC-stol/badkar/duschutrymme rengöres under och bakom. Glas putsas.
-Badkar och duschkabin rengöres.
-Skåp rengöres ut- och invändigt.
-Speglar putsas.
-Fast badrumsarmatur rengöres.
Kund demont/mont front till badkar och duschkabin.

Tvättstuga:
-Tvättmaskin rengöres utvändigt där vi kommer åt utan att flytta på tvättmaskinen. Tvättmedelsfack
diskas ur.
-Torktumlare
torkas av utvändigt. Torkskåp rengöres invändigt och utv, filter kontrolleras och rengöres.
-Golvbrunnar rengöres. Utanpåliggande rör och slangar torkas av.
-Arbetsbänkar rengöres.
-Skåp rengöres ut- och invändigt.
Samtliga utrymmen generellt:
-Fönster putsas invändigt och utvändigt 2 sidor. Bågar och brädor torkas av. Trasiga fönster putsas ej.
-Spröjs och fönsterbleck rengöres.
-Golvsocklar, dörrfoder, lister och trösklar avtorkas.
-Element rengöres. (Ej elementskydd)
-Fasta lampor/armaturer rengöres utvändigt
-Dörrar avtorkas, handtag rengöres.
-Garderober/skåp avtorkas ut- och invändigt. Hyllor avtorkas. Även stringhyllor.
-Golv dammsuges samt rengöres med för ytskiktet lämplig metod.
-Inunder eldstad rengöres om underdelen ej är fastmonterad.
-Väggkontakter och strömbrytare rengöres/avtorkas.
-Utanpåliggande rör/rördragningar avtorkas.

Ok Anm

-Ventiler rengöres utvändigt.
-Våtrumsväggar rengöres.
-Väggar övriga utrymmen dammtorkas vid behov.
-Heltäckande mattor dammsuges. För tvätt krävs separat offert.
Vid speciell hantering av golv åligger det kund att informera om och tillhandahålla lämpligt preparat.
Källarutrymmen, förråd och balkong, inglasad veranda:
-Golv sopas ev dammsuges
Övriga förekommande utrymmen enligt särskild överenskommelse.
-Fönster så som takfönster eller fönster ovanför utbyggnader, putsas bara om vi kan komma åt dessa
från insidan av bostaden.
-Tvätt av väggar och tak ingår ej.
-Bortforsling av möbler trädgårdsavfall, skrot mm ingår ej.
-Skruvar, spikar, dekaler och nubb tas endast bort efter separat överenskommelse.
-Vi skruvar inte isär fönster för att undvika skador på dessa. Trasiga rutor putsas ej
-Persienner och rullgardiner rengöres efter separat överenskommelse.
-Vattenlås demonteras ej.
-Fogrengöring ingår ej. Normal skurning av golv.
För tvätt av verandaglas eller inglasad balkong där vi ej kommer åt med vanlig stege eller från insidan
av hus/lgh krävs speciell överenskommelse
Kunds åtaganden:
-Kund ser till att huset / lgh är tomt senast kl 07:00 den dag vi har tillträde för städ. I de fall då bohag
-Kvarlämnas städar Bromma Express AB runt/under om detta är möjligt utan att flytta dessa.
Det är kundens ansvar att informera den nya ägaren om detta.
-Värmen får inte stängas av, under den kalla perioden av året, i det objekt som skall städas.
- Ser till att varmvatten och elektricitet finns på städdagen.
- Kyl och frys skall vara avfrostade innan vår städarpersonal anländer.
-Kund är skyldig att informera om det på vissa ytor krävs speciella kemikalier.
Vid speciell hantering av golv och/eller bänkskivor åligger det kund att informera om och
tillhandahålla lämpliga preparat.

-Bromma Express AB har rätt att säga upp ingånget avtal om förutsättningarna för flyttstäd inte är enligt tidigare
avtalad överenskommelse.
-Skruvar och muttrar från demontering skall fästas och märkas upp av kund så att de inte av misstag kan försvinna.
-Bromma Express AB har också rätt att avsäga sig uppdraget om vi stöter på hälsofarliga ämnen.
-Kund ansvarar själv för att denne har RUT kvar att utnyttja. Skulle RUT inte godkännas faktureras
kund resterande belopp samt 500:- extra i försenings- och faktureringsavgift.
-Finns det radonmätare i bostaden skall det meddelas till Bromma Express kontor i god tid innan städ.
-Det är även kundens skyldighet att informera Bromma Express om det finns undermåliga
installationer av vatten , el, gas, ventilation eller glas eller dyl.

Med vänliga hälsningar
Bromma Express AB Städdivisionen

