Brf Understenshöjden
2xxx-xx-xx

Till:
(Städfirman)

STORSTÄDNING AV FÖRENINGENS GÅRDSHUS
-

underlag för förfrågan om offert

Brf Understenshöjden består av radhusbebyggelse på en skogstomt, nära Nackaskogen
och Kärrtorps idrottsplats. Till föreningen hör bl.a. ett Gårdshus som innehåller:
-

en tvättstuga
en huvudentré med anslutning till tvättstugan, m.fl. utrymmen
ett kontor
två toaletter, varav en med duschhörna och en i anslutning till en städskrubb
ett kök
en köksentré
ett förråd till köket
en större samlingslokal
ett mindre rum/samlingsrum
en utbyggnad med vissa förråd

Gårdshuset ska storstädas en gång per år. Golvvården, samt en del andra städarbeten,
sköter föreningen genom självförvaltning.
Miljöanpassade rengöringsmedel ska användas i möjligaste mån.

Storstädningen omfattar följande:
Fönstertvätt i alla utrymmen
Huset har kopplade fönster med genomgående spröjs på ytterrutan. Ett av fönstren har
en beläggning för att förhindra värmeutstrålning. Den är känslig för repor och måste
tvättas varsamt. Alla fyra sidor på varje fönster ska tvättas. Fösntersmygar, karmar och
fönsterbrädor ska också rengöras.
Även fönstren i utbyggnaden ska tvättas. Utbyggnaden har en separat entré, G-nyckeln
passar.

Avtorkning av alla snickerier och målade ytor i alla utrymmen
Ovanstående gäller i alla utrymmen utom i utbyggnaden.

Arbete som ska göras i köket
-

alla skåp torkas ur
alla luckor och lådor torkas av
spisfläkten rengörs (kåpa och filter)
varmluftsugnen rengörs in- och utvändigt
diskmaskinen torkas av utvändigt
spisen rengöras på alla ytor. Den ska dras fram och ytorna bakom rengörs
allt kakel torks av
kyl och sval rengöras in- och utvändigt, inklusive galler/hyllplan
klinkergolv skuras samt porfylls efteråt
golvet under kyl/sval/frys rengöras
armaturerna dammas ovanpå

Gårdshusgruppen oljar träbänkar och skåpluckor själva.

Köksentrén och städskrubben
Klinkergolven skuras samt porfylls.

Toaletterna och städskrubben
Klinkergolven skuras. Golvsocklarna rengörs, även ”listen” ovanpå
Allt sanitetsporslin rengöras.
Speglarna putsas.
Väggarna rengörs
Städskrubben
Metallhyllan i städskrubben rengöras
Utslagsbacken rengöras

Salen/stora rummet
Skåpluckorna torkas av in- och utvändigt. (Gårdshusgruppen sköter resten av den
”invändiga rengöringen själva”).
Damma av väggar och tak runt ventilerna
Klinkerna på golvet runt brasan rengörs
Stengolvet ska efter rengöringen oljas med stenolja, vilket ni får av vår kontaktperson.

Lilla rummet
Dra fram soffan och torka av golvet bakom och under

Tvättstugan
Rör och ventilationsledningar i taket, inklusive torkskåpet, dammas av.
Tvätta av kakel på väggarna
Rengör golven bakom tvättmaskinerna
Ta bort avlagringar och mögel runt och i fack för tvättmedel och sköljmedel
Rengör golvet i torkrummet och damma av väggarna

ÖVERENSKOMMELSE OM SLUTFÖRT ARBETE
(Kom överens om hur det går till för att ge firman OK på jobbet, alternativt framföra
klagomål. Kontaktpersonen besiktigar och skickar ett mail, etc)

KONTAKTPERSON
Namn och telefonnummer.
Ange vem som ska ha fakturan och adressen dit.

