
Klivet – ett rent nöje
• Vill du hålla dammråttor och den vardag- 

liga smutsen borta erbjuder vi regelbunden 
städning.

• Vi erbjuder då en fast tid om mellan  
2-4 h/tillfälle, beroende på hur du bor.

• Tiden är din, så säg till när:

 – du vill ha skinande rena fönster och 
 dina gardiner strukna och upphängda.

 – du vill ha dammtorkat högt upp eller 
 få glödlampor bytta.

 – du vill få frysen avfrostad och rengjord.

 – du vill ha tvättat, struket och manglat.

 – du vill få hjälp med att rensa och  
 sortera i förrådet.

 – så byter vi den ordinarie städningen mot  
 dina önskemål.

Klivet AB
Halvarsviken 3B

737 90 Ängelsberg
0223-33029 / 070-5913210

service@klivet.com
www.klivet.com

– Regelbundna 
kunder

Meddela oss när:
• Du ska flytta, då gör vi en 

komplett flyttstädning!

• När du bara vill njuta av 
din trädgård, så hjälper vi 
dig med att gräva, rensa, plantera samt 
både klippa gräs och häck.

• Du vill slippa det där med snöskottning.

• Du vill få hjälp med att få bort det 
rensade och sorterade från vind och 
förråd. Vi ser till att dina prylar kommer 
till auktionsfirma, second hand butik 
eller till återvinningsstation.

Prislista för regelbundna  
kunder var 14:e dag
(2018-01-01 och tills annat anges)

Städning 2 h – 520 kr/tillfälle efter  
 RUT-avdrag.

Städning 3 h – 780 kr/tillfälle efter  
 RUT-avdrag.

Städning 4 h – 1 040 kr/tillfälle efter  
 RUT-avdrag.

Tillkommer gör en inställelsekostnad för  
material och resor om 100-300 kr/tillfälle.

Alla priser är inklusive moms.

Ge dig själv andrum!
I samband med flytt…
- Vill du ha ett fint hem och välskött trädgård inför   
	 husvisningen?
-		 Vill	du	ha	en	flyttstädning	gjord?

I samband med renovering…
-	 Vill	du	flytta	in	i	ett	genomstädat	hus	och	röjd	trädgård?

 I samband med drömmen om 
ordning och reda…
- Vill du ha hjälp med att sortera och städa på vind och i  
	 garage?
- Vill du ha hjälp med att avsluta påbörjade projekt i  
	 hem	och	trädgård?

Service för fritidshus
-	 Vill	du	att	någon	ser	till	ditt	fritidshus	under	vinterhalvåret?
- Vill du komma till ett fritidshus och utemiljö som bara är  
	 att	vara	i?

www.spirabergslagen.se

För dig som blivit 

med en gammal 

trädgård 

Då kontaktar du oss på  0223-33029 alt. 070-591 32 10 
eller klivet@halvarsviken.se

Läs mer på www.klivet.com
Gilla oss på Facebook. 
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... ett rent möte



Klivet Service ansvar
• Vi utför städning och service enligt överens- 

kommen tid.

• Vi håller med professionellt och miljövänligt  
material och rengöringsmedel.

• Vi har en eller två personer som är ansvarig för 
just din städning

• Måste vi av någon anledning ändra tid eller dag 
för planerad städning, så sker det i samråd med 
dig som kund.

• Vi förbehåller oss att det p.g.a. av sjukdom eller 
trafikproblem kan komma ske sena avbokningar/
ombokningar från vårt håll.

• Vi informerar er om vi är mer än 15 minuter sena 
via telefon.

• Om vi har sönder något står vi eller vår ansvars- 
försäkring för den ev. kostnaden.

• Tiden för uppdraget räknas från det att vår  
personal parkerar bilen vid aktuell adress.

• Om er städning infaller på röd dag försöker vi i 
samråd med er finna en annan lämplig dag för 
städningen.

• Vi ansvar för att era kunduppgifter stannar inom 
Klivet. 

Detta gör vi vid  
regelbunden städning 
(om vi ej kommer överens om annat)

• Vi börjar med att göra en över-
blick, plockar undan på golv 
och tittar till blommor.

• Vi dammtorkar med trasa alla 
plana ytor. Till elektronik och 
tavlor dammar vi med struts- 
dammvippa.

• I köket torkar vi alla utvändiga ytor. Mikrovågsugn 
torkas invändigt. 

• I badrummet torkar och rengör vi alla tillgängliga 
ytor, med för badrum avsedda medel och dukar.  
Vi kontrollerar och rengör golvbrunnen. 

• Vi dammsuger mattor och vid behov golven. 

• Städningen avslutas med att vi moppar alla golv 
med för golv lämpliga moppar.

Vi ser över och åtgärdar regelbundet:
• Golvlister, socklar, trösklar, dörrar och dess karmar.

• Skåp och hyllor ovanför axelhöjd.

• Ventiler, strömbrytare och vägguttag.

Säg till om ni vill att vi ska:
• Dammsuga soffor och torka möbler.

• Rengöra köksskåp/lådor, ugn, kylskåp eller fläkt.

• Vädra små och stora mattor.

• Tömma sopor och/eller bädda rent i sängen.

• Byta ut städning mot fönsterputs eller strykning.

• ...eller göra någon annan hushållsnära tjänst!

Ert ansvar som kund
• Ni ser till att vi från Klivet Service kommer 

in i er bostad vid avtalad tid. Ni meddelar 
oss hur vi får tillgång till nyckel och ev. 
larmkod.

• Ni meddelar oss på Klivet Service senast två 
arbetsdagar före aktuellt städtillfälle om ni 
vill avboka eller ändra tid för städningen. 
Kommer avbokningen senare debiteras ni 
ordinarie pris. 

• Ni meddelar oss om det finns sjukdom i 
hemmet. Efter diskussion kommer vi  
överens om vi städar eller ej.

• Ni ser till att det finns parkering samt är 
snöröjt i närområdet så att Klivets personal 
enkelt tar sig in med bil och material.

• Ni ser till att det finns vatten, värme samt el, 
så att vi kan utföra ett professionellt arbete.

• Ni ser till att det finns en fungerande 
dammsugare, samt extra påsar.

• Ni plockar undan sådant som ni är rädda om.

• Ni meddelar oss om ni vill använda er tid  
till någon annan hushållsnära tjänst, än den 
vanliga städningen.

• Ni meddelar oss omgående om ni upplever 
att vi inte uppfyllt vår överenskommelse. Vi 
har då lättare att justera vårt arbete så att ni 
får det ni beställt.

• Om ni vill avsluta vårt samarbete meddelar 
ni oss det en månad före aktuellt datum.

Ge dig själv andrum!
I samband med flytt…
- Vill du ha ett fint hem och välskött trädgård inför   
	husvisningen?
-		Vill	du	ha	en	flyttstädning	gjord?

I samband med renovering…
-	Vill	du	flytta	in	i	ett	genomstädat	hus	och	röjd	trädgård?

 I samband med drömmen om 
ordning och reda…
- Vill du ha hjälp med att sortera och städa på vind och i  
	garage?
- Vill du ha hjälp med att avsluta påbörjade projekt i  
	hem	och	trädgård?

Service för fritidshus
-	Vill	du	att	någon	ser	till	ditt	fritidshus	under	vinterhalvåret?
- Vill du komma till ett fritidshus och utemiljö som bara är  
	att	vara	i?

www.spirabergslagen.se

För dig som blivit 

med en gammal 

trädgård 

Då kontaktar du oss på  0223-33029 alt. 070-591 32 10 
eller klivet@halvarsviken.se

Läs mer på www.klivet.com
Gilla oss på Facebook. 

Vi värnar om miljön och samordnar våra resor i 
möjligaste mån.

Innan vi lämnar bostaden checkar vi alltid av att 
vi utfört uppdraget enligt överenskommelse.

Era funderingar och synpunkter utvecklar oss 
och ni får det ni önskar – så kontakta oss!


