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Byggstädning
Våra andra tjänster
Facility Managment
Kontorsstädning
Trappstädning
Stor-/ Flyttstädning
Butik-/ Hemstädning
Fönsterputsning

Byggstädning
Garagestädning
Sanering
Snöröjning
Golvvård
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Byggstädning
Byggstädning eller grovstädning som det kan också heta syftar till att man tar bort allt löst
material och det mesta av damm rester efter en ombyggnad men även vid ett nybygge. Dock
är det inte en slutstädning efter utan för att kunna flytta in så behövs det att komplettera
med ytterligare andra steg av städning.
Vi tar med oss all utrustning som behövs för byggstädningen och när städningen är utförd
enligt tjänstebeskrivning avslutar vi med en besiktningskontroll för att försäkra oss om att
arbetet är utfört enligt beställning och att du är nöjd med resultatet.

Swedal erbjuder:
•
•
•
•
•

Kompetenta och välutbildade medarbetare
Kontinuerlig utveckling av vår service
Levererar städtjänster i hela Norberg-Fagersta-Skinnskatteberg-Avesta.
Kvalitetssäkrade leveranser enligt överenskommelse med kunden
Omkostnader såsom material, fordon, arbetsledning, sociala avgifter, arbetsverktyg
mm, är inkluderade i priset.

Beskrivning av byggstädning
Byggstädning – grov
Här tar vi bort större föremål och grövre smuts. Efter ett bygge ligger det ofta kvar mycket
material som måste tas bort innan noggrannare städning kan påbörjas. Papp, överblivna
masonitskivor, tejp, sladdar med mera är sådant som plockas bort vid en grövre
byggstädning. Även grövre dammsugning och avtorkning av väggar ingår här. Bortforsling av
överblivet material ingår även i denna fas av byggstädningen.
Byggstädning – fin
Här rengörs alla ytor på ett mera noggrant vis. Golv dammsugs och torkas, och fläckar tas
bort med de medel som behövs för syftet. Fönsterputs ingår även vid en finstädning efter ett
bygge. Ibland kan detta vara ett krävande arbete, inte minst i lokaler med fönster som är
högt placerade. Men vi kan säkert komma fram till en bra överenskommelse för
fönsterputsningen.
Innan byggstädningen inleds är det viktigt att lokalen är tömd från hinder som är i vägen för
städpersonalen. Detta handlar då om föremål som inte går att städa undan, som
byggmaskiner och tunga verktyg. Dessutom underlättas arbetet med en byggstädning
betydligt om överblivet byggmaterial redan är bortforslat när arbetet inleds.
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Vatten viktigt vid städuppdrag. Vid byggen kan det ibland vara så att vatten inte är
installerat. Är så fallet så är det bra att vi meddelas om detta, så att vi kan förbereda oss på
detta och genomföra relevanta åtgärder.
Grovstädning
Under grovstädningen tas större föremål och smuts bort. Efter ett bygge kan det bli över
många saker som måste tas bort innan finare städning kan påbörjas. Det här kan bland annat
vara papp, kartong, tejp eller masonitskivor. Här görs även grövre dammsugande och
avtorkning av väggarna. Här erbjuder stockholmsfirman vi tittade på även bortforsling av
bråtet, förutsatt att det finns en överenskommelse sen innan.
Slutstädning
Vid slutstädningen rengör den här firman i Stockholm alla ytor. Alla firmor som erbjuder
byggstädning erbjuder nödvändigtvis inte finstädning, utan kanske istället slutar vid den
grövre städningen. Givetvis erbjuder de flesta firmor som har byggstädning även andra typer
av städning.
Vid rengöringen av alla ytor ingår bland annat golvtorkning och dammsugning, och även
rengöring med medel om det finns fläckar som kräver det. Den här firman skriver dock att
endast nåbara fönster ingår. Ofta är detta inget problem, men lagerlokaler och liknande kan
ha fönster som sitter högt uppe på väggarna.
Finstädning
Det är nu som de sista detaljerna görs. I den här firman ingår allt rengöringsmaterial,
dammsugare och så vidare i priset. Här tillkommer heller inga avgifter på priset på man får.
Tänk dock på att detta inte behöver gälla överallt. Många firmor kanske förväntar sig att du
har en egen dammsugare, eller egna rengöringsmedel. Om du är osäker är det bäst att helt
enkelt fråga

Alla våra åtagande,
agerande och våra
arbeten ska uppfattas
som uttryck för hög
kvalité. Därför erbjuder vi
en rad av kvalifikationer
och har förtjänat oss
flera certifikater. ISO
14001 miljö, ISO 9001
kvalitet, ISO 45001
arbetsmiljö.

