
Veckostädning

Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det 
Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska 
göras. Normalt utför vi nedanstående moment i en veckostädning. Naturligtvis kan 
Du välja att lägga till fler tjänster. Varför inte låta Lupido sköta strykningen och/eller 
sköta om Er trädgård? 

GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

- Dammsugning av golv, lister, elkontakter, element, mattor och 
klädda/stoppade möbler.

- Avtorkning av fläckar på dörrar, dörrkarmar, dammtorkning av fönsterbrädor 
och fria ytor.

- Putsning av speglar. 
- Fuktmoppning av alla golv eller enligt överenskommelse. 
- Tömning av papperskorgar. 
- Damning av lampskärmar i lämplig höjd (bordslampor, läslampor, 

skrivbordslampor)
- Damning av tavelramar som man kommer åt utan stege.

BADRUM OCH TOALETT:

- Rengöring av badkar/dusch, handfat och toalett. 
- Avtorkning av fläckar på badrumsskåp och vitvaror. 
- Avtorkning av fläckar från väggar. 
- Putsning av spegel/speglar.

KÖK: 

- Avtorkning av fläckar på köksluckor, fläkt och på utsidan av övriga vitvaror. 

- Rengöring disk- och köksbänk, spis och kakelvägg. 
- Rengöring ut- och invändigt i skåp där sopbehållare finns. 
- Rengöring inuti micro.



PRISER:

Priset för vad just ert abonnemang kommer att kosta din familj beror på ett par 
parametrar som storlek på hus/lägenhet, vart ni bor, storlek och framförallt på era 
önskemål om vad ni vill få utfört. Nedan bör ses som exempel på 
abonnemangsupplägg.

Priserna nedan avser kostnad före skattereduktion.  

3- timmar en 
gång i 
månaden:

1194:-/månad. Framkörning: 129:-/månad.

3- timmar 
varannan 
vecka: 

2388:-/månad. Framkörning: 258:-/månad.

3- timmar 
varje vecka:

4668:-/månad. Framkörning: 516:-/månad.

 

4- timmar 
varannan 
vecka:

3184:-/månad. Framkörning: 258:-/månad.

4- timmar 
varje vecka:

6224:-/månad. Framkörning: 516:-/månad.

 

6- timmar 
varannan 
vecka:

4668:-/månad. Framkörning: 258:-/månad.

6- timmar 
varje vecka: 

9336:-/månad. Framkörning: 516:-/månad.

Observera att framkörningsavgift inte är berättigat till skattereduktion.

STÄDMEDEL:

Vi arbetar med de städmedel som ni önskar. Självfallet rekommenderar vi gärna 
ändamålsenliga produkter för ert hem. Om ni så önskar så kan ni köpa färdiga ”städ 
kit” av oss. Av praktiska skäl använder vi er dammsugare om inget annat avtalats.



Storstädning

STORSTÄDNINGSSERVICEN:

I vår storstädningsservice ingår följande: 

SAMTLIGA RUM:

- Dammsugning av golv, mattor och klädda/stoppade möbler. 

- Skakning (om möjlighet finns) av små mattor. 

- Moppning av golv. 

- Torkning av golvlister, dörrar, karmar, element, kontakter, 
fönsterbrädor,   hyllor och fria ytor ovanpå skåp och garderober m.m. 

- Putsning av speglar. 

- Dammsugning av stoppade möbler och lampor. 

- Dammtorkning av prydnadssaker och tavelramar. 

KÖK: 

- Torkning av köksluckor, köksskåp in och utvändigt. 

- Torkning av vitvaror och fläkt. 

- Rengöring av disk- och köksbänk, spis och kakel. 

- Rengöring av köksbord och stolar.

BADRUM:

- Rengöring av badkar, dusch, handfat och toalett. 

- Avtorkning av badrumsskåp. 

- Avtorkning av väggar. 

- Rengöring av vitvaror.



Har Du önskemål om ytterligare områden som t.ex. städning av garage, gäststuga, 
förråd? Du kanske vill ha städning inför eller efter en större festtillställning, bröllop, 
50- års skiva, konfirmation. Njut av festen, vi löser resten! 

KOSTNAD:

Kostnaden för storstädningen och dess timmar beror dels på din bostads storlek, 
utseende och behov. Tjänsten offereras. 

KONTAKT/BOKNING:

Har Ni frågor eller vill göra bokning? Välkommen att kontakta oss på telefon: 08-
5333 97 00 eller mejla till info@lupido.se

Flyttstädning Lupido
Njut av livet!

Koncentrera Er på nya bostaden, lämna över med rent samvete och 
”flyttstädningsgaranti”

Vi utför:

SAMTLIGA RUM:  

- Rengöringen av golv, golvlister, dörrar och dörrkarmar. 

- Rengöring av element, elkontakter, fönsterbrädor och målade ytor.

- Rengöring av skåp och garderober, in- och utvändigt. 

- Avtorkning av belysning.

KÖK: 

- Rengöring av kyl, frys och sval in- och utvändigt samt under. (Frys rengörs endast om 
den är avfrostad då städningen påbörjas) 

- Rengöring av spis och ugn in- och utvändigt samt tillhörande galler och plåtar. 

- Avtorkning av köksfläkt. 

- Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt. 

- Avtorkning av skåp, lådor och bänkar (inuti om de är tömda)

BADRUM OCH TOALETTER:

mailto:info@lupido.se


- Rengöring av badrumsporslin.

- Rengöring av golv och kakelväggar. 

- Rengöring av tvättmaskin, torktumlare och torkskåp in- och utvändigt. 

- Rengöring av golvbrunnar, galler och ventiler.

INFÖR FLYTTSTÄDNINGEN:

Se till att hemmet är tomt samt att kyl och frys avstängda.

Material och utrustning tillhandahåller som behövs för flyttstädningen tillhandahålls av 
Lupido. Vi är tacksamma för om Ni rapporterar ev. skador i hemmet innan städning påbörjas. 

Vill Du få fönster putsade samt lägga till städning av biytor som balkong, utsida av 
fönsterbleck, garage och förråd kan Du beställa detta separat.

GARANTI:

Vi har flyttstädningsgaranti vilket innebär att vi åtgärdar det Du eller ny ägare inte är nöjd 
med. Reklamation måste göras senast två dagar efter städningstillfället.

KOSTNAD:

Tjänsten offereras.

KONTAKT/BOKNING:

Har Du frågor eller vill du göra en bokning? Välkommen att ringa oss på 08-5333 97 00 eller 
mejla till:

info@lupido.se 
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