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Veckostädning
ALLA RUM
❏ Dammsugning golv, mattor
(lyfter ej på stora mattor)
❏ Moppning golv
❏ Putsning av speglar
❏ Dammtorkning av fria ytor
BADRUM OCH TOALETT
❏ Rengöring av badkar/dusch/toalett
och stänkytor kakel
❏ Torkning av badrumsskåp utvändigt
och spegel
❏ Rengöring av kran och handfat
❏ Torkning av kakel vid handfat
❏ Rengöring av vitvaror utvändigt

KÖK
❏ Torkning av vitvaror och fläkt
utvändigt
❏ Torkning av köksluckor och lådor
utvändigt
❏ Rengöring av disk- och köksbänk,
spis och kakel
❏ Sopskåp (ej soppåse)
❏ Micro
Vår städare ska lämna denna checklista i kryssad
hos dig efter varje städning för att säkra vår kvalité
på vad som är utfört.
Vi städar alla ytor som vi når utan att behöva klättra.
Du har rätt att ställa krav på oss! Vår checklista
ligger till grund för vår kvalitetsgaranti!

Att köpa till nästa gång:____________________________________________________
Övrigt:___________________________________________________________________
Underskrift/datum:________________________________________________________
Tips inför veckostädningen!
För bästa resultat ber vi dig att plocka undan kläder, leksaker, disk med mera, så att vi kan städa så
effektivt som möjligt. Våra arbetsledare hjälper dig med tips och råd på miljövänlig städning.
För att vi ska kunna utföra en bra städning krävs det att vi har rena trasor!
Glöm därför ej att tvätta trasorna mellan städtillfällena.
Ring vår växel om du har frågor eller klagomål 020-10 00 15, öppen måndag-fredag 7-17.
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Värva kund - vi ger dig en tjänst värd 4 timmar
Känner du någon eller några som är intresserade av hemstädning?
Maila oss kontaktuppgifter till dem på info@hemmiljo.se så tar vi
kontakt. Om de blir abonnemangskunder hos oss så bjuder vi dig
på en tjänst till ett värde av fyra timmar.
Ge oss ett omdöme
För oss är det viktigt att få feed back på de arbeten vi utför.
Det hjälper oss att bli ännu bättre! Ge oss ris och ros.
Gå gärna in på www.reco.se och skriv ett omdöme efter att
vi utfört arbetet hos dig.w
HemMiljös egen app
Ladda hem HemMiljös app till din smartphone. Där kan du
bland annat se dina framtida bokningar, status på dina
fakturor och mycket annat.
Vad gäller vid avbokning

Ring vår växel (020-10 00 15) och välj avbokning. Prata in på
telefonsvararen. Den lyssnas av måndag till söndag 07.00-17.00.

