Ett rent hem ger dig ett
friskare och hälsosammare liv!
Tack för att du har valt Rengörare Näslund Hemma! Denna checklista är viktig
för att säkerställa att städningen utförs med god kvalitet.
Vår städare ska kryssa i checklistan efter varje städning. Du har rätt att ställa
krav på oss om vi inte utfört en bra städning!
Vi städar alla ytor som vi når utan att behöva kliva upp på stol eller stege.

Detta kan du hjälpa oss med för att underlätta städningen:
• För bästa resultat ber vi dig att plocka undan kläder, leksaker, disk m m så att
vi kan städa så effektivt som möjligt.
• För att kunna utföra en bra städning är det kundens ansvar att vi har rena moppar
och torkdukar. Glöm därför inte att tvätta städmaterialet mellan städtillfällena.
• Våra teamledare hjälper dig med tips och råd för att få en så miljövänlig städning
som möjligt. Du kan även köpa torkdukar, moppar och rengöringsmedel från oss.
Hör av dig till våra teamledare.

Besöksadress Ingemarsgatan 1A
Postadress Box 5895, 102 40 Stockholm

www.rengorarenaslund.se

Följande arbetsuppgifter utförs vid veckostädning
Alla rum
q Dammtorkning av fria ytor
q Avtorkning av dörrhandtag,
dörrposter samt lysknappar
q Avtorkning av fönsterbrädor
q Avfläckning av speglar
q Dammsugning av golvlister
q Dammsugning av golv och
mattor
q Fuktmoppning av golv
Badrum och toalett
q Avtorkning av badrumsskåp
utvändigt
q Avtorkning av spegel
q Rengöring av kran och handfat
q Avtorkning av kakel vid handfat
q Rengöring av vitvaror utvändigt
q Rengöring av badkar/dusch/
toalett och stänkytor kakel

Kök
q Avfläckning av köksluckor
och lådor utvändigt
q Avorkning av vitvaror
q Rengöring av fläkt utvändigt
q Rengöring av spis utvändigt
q Rengöring av ugn utvändigt
q Rengöring av mikro invändigt
och utvändigt
q Rengöring av kakel
q Rengöring av sopskåp
(källsortering ingår ej)

Synpunkter eller
eventuella klagomål på
städning ska göras skriftligt till
hemma@rengorarenaslund.se
inom 24 timmar efter utfört
städuppdrag.

Till nästa städtillfälle ber vi dig köpa följande:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Övrigt:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Det är jag som har städat hos dig idag: .........................................................
Vid frågor, maila hemma@rengorarenaslund.se eller ring oss på
08-15 11 50. Öppettider: Måndag–fredag 8.00–16.30.

