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FLYTTSTÄDNING 

Miljörent i Göteborg AB erbjuder dig som utflyttande hyresgäst hos Västra Linden flyttstädning till ett 

riktigt bra pris och med garanti. När du låter oss ta hand om städningen ansvarar vi för att den blir 

godkänd av Västra Lindens representant. Vi både hämtar och lämnar lägenhetsnyckeln och självklart 

använder vi miljövänliga rengöringsmedel! 

PRIS 

Detta är våra grundpriser för flyttstädning för dig som hyresgäst hos Västra Linden. Samtliga priser är 

efter det s.k. RUT-avdraget*, alltså det totalpris som kommer att stå på fakturan. Betalningsvillkor är 

20 dagar. Vad som ingår i grundpriset ser du på nästa sida. 

36 - 40 kvm    1650 kr 

41 – 45 kvm   1700 kr                     

46 – 50 kvm   1750 kr                                                  

51 – 55 kvm   1850 kr                     

56 – 60 kvm   1950 kr 

61 – 65 kvm   2050 kr 

66 – 70 kvm   2150 kr                                

71 – 75 kvm   2250 kr 

76 – 80 kvm   2350 kr 

 

Eventuella tillägg 

Rengöring av persienner: 80 kr per persienn. 

Sopning av balkong: 80 kr. 

Sopning av förråd: 100 kr. 

Övriga tjänster: 169 kr per timma. 

 

*Du kan läsa mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se 
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FÖLJANDE INKLUDERAS I GRUNDPRISET FÖR FLYTTSTÄDNING 

Specifikt för kök: 

 Rengöring in- och utsida av skåp, luckor och lådor. 

 Rengöring in- och utsida av ugn och spis, även bakom om den är utdragbar. 

 Rengöring av plåtskåp inklusive plåtar och galler. 

 Rengöring in- och utsida av kyl och frys. 

 Rengöring av fläktkåpa. 

 Rengöring av diskho, bänkar, väggar, kakel, socklar och fast belysning. 

Specifikt för toalett/badrum: 

 Rengöring av wc-stol, badkar (även under), handfat, duschkabin, väggar och golv. 

 Rengöring av badrumsskåp, spegel och belysning. 

 Rengöring av rör, element, ventiler och golvbrunn. 

Allmänt: 

 Dammtorkning av taklister, på och bakom element. 

 Dammtorkning och avfläckning av väggar, dörrar, dörrkarmar, golvlister, ventilationsdon, 

eluttag och strömbrytare. 

 Rengöring in- och utsida av fasta garderober och skåp, fasta armaturer och ventiler, 

fönstersnickerier och fönsterbrädor. 

 Golv dammsugs och fuktmoppas. 

 Fönster putsas på insida och utsida, även mellan delningsbara fönster. 

Detta ingår inte i grundpriset för flyttstädning: 

 Tvätt av persienner. 

 Tvätt av tak. 

 Avfrostning av frys. 

 Städ av balkong och biytor såsom källar- och vindsförråd liksom garage. 

 Rengöring av vattenlås. 

 Borttagning av spikar och krokar på väggar. 

 Avfläckning på tapet. 

 Bortforsling av kvarlämnade möbler och saker. 

 

Miljörent ansvarar för att flyttstädningen blir godkänd vid besiktning av Västra Lindens representant. 
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