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Storstädning
ALLA RUM
❏ Dammsugning golv, mattor och klädda/stoppade möbler
❏ Skakning av små mattor (om möjlighet finns)
❏ Moppning golv
❏ Torkning av golvlister, dörrar, karmar, kontakter, fönsterbrädor, fria ytor
❏ Putsning av speglar
❏ Tömning av papperskorgar
❏ Damning av möbler och lampor
❏ Dammtorkning av fria ytor på hyllor
❏ Dammtorkning av fria ytor på höga hyllor och skåp med hjälp av stege
BADRUM OCH TOALETT
❏ Rengöring av badkar/dusch och toalett
❏ Torkning av badrumsskåp utvändigt
❏ Rengöring av kran och handfat
❏ Torkning av väggar
❏ Rengöring av utsidan av vitvaror
KÖK
❏ Torkning av vitvaror och fläkt utvändigt
❏ Rengöring in- och utvändigt i skåp där sopbehållare finns
❏ Torkning av köksluckor och köksskåp utvändigt
❏ Rengöring av disk- och köksbänk, spis och kakel
❏ Rengöring av ugn
ÖVRIGT
❏ Fönsterputs (om det har förbeställts)
Namn:___________________________________________________________________
Datum:__________________________________________________________________
Övrigt:_______________________________________________________

➡
VÄND
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Vi hoppas att ni är nöjda med den storstädning som utförts åt er.
Här kan du läsa lite om erbjudanden och kampanjer som vi har.
Intresserad av hemstädning?
Om du tycker att det är skönt att komma till ett nystädat hem så finns
ju möjligheten att abonnera på tjänsten. För dig som blir ny kund hos
oss har vi alltid förmånliga erbjudanden och rabatter.
Gå in på vår hemsida www.hemmiljo.se och se vad som är aktuellt
just nu eller ring oss på 020 - 10 00 15 så berättar vi mer.
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.
HemMiljös egen app
Ladda ner HemMiljös app till din smartphone. Där kan du bland
annat se dina framtida bokningar, status på dina fakturor och
mycket annat.
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.
Kampanjer
Vi har hela tiden flera erbjudanden både för privatkunder och
företagskunder. Gå in på vår hemsida www.hemmiljo.se på
Privatstädning eller Företagsstädning och klicka på Kampanjer
för att se aktuellt erbjudande.

