
DAGS ATT BYTA BOSTAD 



Dags att byta bostad  
Städhem erbjuder ett helhetskoncept för dig som ska byta bostad eller vid avveck-
ling av hela hem. Vi tar hand om allt från att städa inför en visning, planera och 
utföra flytt av bohaget, packa, sortera och slänga det som inte ska flyttas med. Vi 
samarbetar även med auktionsbyråer för t ex dödsbo där det finns önskemål att 
få hjälp med värdering och sälja saker. 

Vi avslutar med en professionell flyttstädning och Städhem har kvalitetsgaranti på 
samtliga våra tjänster. Det betyder att vi direkt åtgärdar det som mot förmodan 
inte blev bra. 

Du väljer själv vilka tjänster som Städhem ska hjälpa till med och inget uppdrag är 
för stort eller för litet. Kontakta oss för att tillsammans gå igenom dina önskemål.

Professionella tjänster med högsta kvalitet 
Det finns många fördelar med att låta Städhem hjälpa 
dig när du ska byta bostad. Vi hjälper till så du spar 
tid och bekymmer, lägg tiden på ditt nya boende. 

Visningsstädning 
När en bostad ska visas för försäljning gör första  
intrycket mycket för att locka flera spekulanter till  
bostaden och även få ett högre försäljningspris. 
Städhem gör ditt hem rent och prydligt innan den ska  
visas. Det är också en fördel att det är rent och snyggt 
inför fotograferingen. Vår visningsstädning skapar 
bästa förutsättningar för ett högt försäljningspris.  
Tjänsten ingår i skattereduktionen för hushållsnära 
tjänster, du betalar 50 % av kostnaden på fakturan. 



Flyttstädning
När allt är flyttat och klart vill du lägga all energi i ditt 
nya hem. Vi hjälper dig med en komplett flyttstädning 
med kvalitetsgaranti, de som flyttar in kommer mötas 
av ett skinande hem. Vi hjälper hundratals kunder  
varje månad så du kan känna dig trygg. Tjänsten 
ingår i skattereduktionen för hushållsnära tjänster, du 
betalar 50 % av kostnaden på fakturan.

Flytthjälp
Våra professionella flytteam hjälper dig att transpor-
tera dina saker till din nya adress. Det är mycket  
att planera och tänka på kring din flytt, Städhem  
hjälper till så du kan fokusera på ditt nya hem. Vi 
kan dessutom hjälpa dig med packning, sortering, 

montering och uppackning. I vår tjänst ingår flyttkar-
tonger. Tjänsten ingår i skattereduktionen för hushåll-
snära tjänster, du betalar 50 % av arbetskostnaden 
på fakturan. 

Avveckling av hela hem
I vårt helhetskoncept för avveckling av hela hem för t ex  
dödsbon, ingår alla tjänster du behöver som flytt- 
städning, packning och flytthjälp. Städhem samar- 
betar även med lokala auktionsbyråer så vi kan  
erbjuda en helhetstjänst kring värdering och försäljning 
av lösöre.

Varför 
välja Städhem?

Kvalitetsgaranti
Ansvarsförsäkring
Erfaren personal
Material ingår
Kollektivavtal



VÄSTERÅS
021-448 40 40

ESKILSTUNA
016-200 66 10       

KÖPING
0221-37 20 30

ÖREBRO
019-555 69 60

ENKÖPING
0771-61 00 10

WWW.STADHEM.SE


