
Hemservice



Vi bryr oss om det som 
är viktigt på riktigt, 
människan.

Så här tycker våra medarbetare

Så här tycker våra kunder

I vår värld handlar städning om att hjälpa människor. 
Barnfamiljen kan få en enklare vardag med mer tid för varandra, 
våra äldre kan bo kvar hemma lite längre och den som hellre vill 
ägna sig åt sitt stora intresse än att städa ska kunna göra det! 
Självklart har vi kollektivavtal och våra medarbetare är 100% trygga på 
sin arbetsplats. Vi ska ha branschens nöjdaste kunder och 
stoltaste medarbetare!

89% av våra medarbetare
tycker att vi är en bra arbetsplats
Vi vill alltid vara transparenta. Hela vår senaste medarbetarundersökning 
finns att ta del av på stadarna.se/medarbetarundersokning. Även vår senaste 
kundundersökning hittar du på stadarna.se/kundundersokning. 



Så här tycker våra medarbetare Vårt självklarhetsarbete
För oss på Städarna har det alltid varit självklart att sätta människan i 
centrum. Vi arbetar med människor, för människor. Därför har vi under 
de senaste åren satsat mycket på att våra medarbetare ska ha det bra. Vi 
ser det som en självklarhet att vi har kollektivavtal för våra anställda och 
att de ska känna sig trygga på jobbet.

En del i det är vår policy 100% trygg som säger att vi alltid ska sätta 
våra medarbetares trygghet i första hand. Det innebär att vi avslutar 
uppdrag där kunden inte kan garantera en trygg arbetssituation för våra 
anställda.

När man sätter människan i första rummet så innebär ju det i 
förlängningen faktiskt att också ta hand om vår miljö. Därför är det 
dags nu att vi lägger mer energi på att minska vårt klimatavtryck som 
företag. Vi inser att vi alla behöver vara med och kämpa för att alla 
människor ska få ha sitt hem, allas vår jord, kvar i framtiden. Därför kallar 
vi vårt arbete med alla hållbarhetens olika delar för vad det borde vara - 
vårt Självklarhetsarbete!



Hemstäd
 
För väldigt många är städning ett nödvändigt ont. Något som måste 
göras men som kan vara svårt att passa in i livspusslet. Det spelar inte 
så stor roll om man är bra eller rent usel på att städa. De allra flesta 
som står där med dammtrasan i handen drömmer om att kunna lägga 
tiden på annat. 

Vi på Städarna brinner för att förvandla våra kunders dröm till 
verklighet. För oss är städning ett nödvändigt gott – ett jobb som vi är 
stolta över och riktigt, riktigt bra på. Därför vet vi att drömmen om ett 
gladare och enklare liv finns inom räckhåll. Vill du nå den? Då ger vi dig 
gärna ett handtag! Eller flera...
     
Vad ingår i städningen?
Våra städhjältar har en grundlista över vad som ingår i en ordinarie 
veckostädning. Den bygger på vår gedigna erfarenhet av vad som 
generellt behöver göras för att ditt hem ska kännas rent och fräscht. 
Listan kan naturligtvis justeras utifrån dina specifika önskemål och 
behov. Strykning och klädvård är ett exempel på tjänster som också 
kan ingå i din veckostädning.

Fyll i formuläret på hemsidan så kontaktar vi dig för att boka in ett 
kostnadsfritt hembesök där vi presenterar oss och går igenom vilka 
behov du har. Det är du som bestämmer hur ofta du vill ha städning 
och i vilken omfattning men givetvis kan vi ge dig råd om vad som är 
lagom. De flesta brukar välja 3 timmar varannan vecka.

Besök stadarna.se/hemstad och fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Så blir 
du kund



Städhjältar
Vi är måna om att våra tjänster alltid ska hålla samma höga 
kvalitet och utbildar därför alla våra städhjältar genom vår egen 
grundutbildning ”Städarna Academy”. 
Alla som arbetar hos oss är därmed certifierade vilket bland 
annat garanterar att de har alla de viktiga kunskaperna som krävs 
gällande kemikalier och hygienstäd.

Personliga städhjältar
För bästa kvalitet på städningen och för din trygghet strävar vi efter att 
det alltid ska vara samma städteam som kommer hem till dig. 

Tystnadsplikt är en självklarhet
Vi på Städarna värnar om din integritet och samtliga medarbetare har 
givetvis tystnadsplikt. Utöver detta har alla medarbetare löpande brotts-
registerkontroll i Rikspolisens brottsregister före anställning.

Hjälp oss att lära känna dig och ditt hem!
För att vi ska kunna bli experter på just ditt hem och uppfylla dina 
förväntningar på bästa sätt är det otroligt viktigt för oss att du ger oss 
löpande feedback på städningen. Ett litet tips till ditt städteam kan vara det 
enda som krävs för att ni ska få städningen precis som ni vill ha den!



Försäkringar för både vår och din trygghet
Medarbetarna är försäkrade i enlighet med kollektivavtalet med 
Kommunal. Skulle olyckan vara framme har vi dessutom en 
sak- och ansvarsförsäkring. Den täcker eventuella skador som kan 
uppstå i samband med att vi levererar våra tjänster till er. 
Eventuella nyckelförluster täcks också av denna försäkring.

Städutrustning
För att vi ska kunna göra den bästa städningen är det viktigt att ditt 
städskåp innehåller allt som behövs för en städning.
Det innebär en bra dammsugare med fräscha filter, god tillgång till 
dammsugarpåsar, textilmunstycke (mjuk tät borste till möbler) och 
fogmunstycke (långsmal till smala utrymmen). 
En annan viktig sak är att ha bra dukar och gärna en plattmopp för 
att underlätta städningen. 

Städkit 
För att göra det så enkelt som möjligt för dig så tillhandahåller vi 
gärna ett städkit med allt material som behövs för att utföra en pro-
fessionell hemstädning. Då ingår allt förutom dammsugaren. 
Priset för kitet är 49:- i månaden.

Miljöpolicy & kemikalier
Vi värnar om både vår miljö och våra medarbetares hälsa. Därför 
använder vi oss endast av miljövänliga medel i våra uppdrag. Vi gör 
också vårt yttersta för att använda så lite kemikalier som möjligt. Vill 
du läsa säkerhetsdatablad för de kem som Städarna använder?
Besök stadarna.se/kem

Månadskostnad för 
städabonnemang

  Varannan vecka Varje vecka

2 timmar 1190 kr 2165 kr
3 timmar 1595 kr 2985 kr
4 timmar 2055 kr 3795 kr
5 timmar 2395 kr 4425 kr
6 timmar 2795 kr 5250 kr



Timpotten
Hur fungerar timpotten?
Har du städning med fast månadskostnad debiteras du alltid samma 
belopp varje månad. Om du eller vi avbokar ett eller flera städtillfällen 
sparas den tiden i något vi kallar för timpott. Du kan alltid se ditt 
timpottsaldo genom att logga in på kundportalen. Det gör du via 
stadarna.se/kund. Tiden i timpotten kan användas för att t.ex boka 
fönsterputs eller storstäd. 

Hur beställer man en timpotts-tjänst?
Om ni har ställt in en städning så att ni har timmar i timpotten kan 
ni använda tiden till ett antal av våra andra tjänster. Exempelvis till 
en fönsterputsning eller en storstädning. Vi kan även hjälpa till med 
storstädning av garage, tömning av förråd eller liknande och försöker 
vara väldigt flexibla med vad ni kan använda tiden till.

Andra tjänster
Vi utför mer än bara hemservice!
Vi har ett brett utbud av tjänster till både företag och privatpersoner. 
Allt från fönsterputsning och storstädning till företagsstädning och 
trappstädning. Kontakta oss gärna för mer information!



Startstädning
Vi rekommenderar alltid en startstädning i samband med ert första 
städtillfälle. Det gör vi för att ”nollställa” hemmet till den grund man 
vill ha. Då har vi rätt utgångsläge för att sedan kunna underhålla den 
kvaliteten genom den återkommande städningen.

Priset för startstädningen är från 2000:- efter RUT-avdrag. 

Kundportal
Besök kundportalen för att se dina senaste fakturor, timpott, 
schema m.m. Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig så du 
kan både logga in med ditt kundnummer och med bank-id.
Gå in på stadarna.se/kund

l

    

Du vet väl att du kan logga in på vår kundportal för att se kommande
bokningar, timpott och fakturor? Logga in på stadarna.se/kund

Logga in med BankID



AUTOGIRO
Nu kan du sköta betalningen av din faktura genom autogiro. Skriv in uppgifterna 
och returnera blanketten till oss (Portot är betalt, lägg i närmsta postlåda.) så dras 
betalningarna från och med NÄSTA betalning från ditt konto på rätt förfallodatum.

Underteckad(”Betalaren”), medger att betalning får göras 
genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven 
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag 
(”förfallodagen”) via Autogiro.

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar 
ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se 
kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna 
i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 
9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens 
clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 
6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som 
ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 - ÅÅMMDDXXXX.
Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett 
personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna 
i kontonumret. Plusgirokontot i Nordea; Clearingnummer = 9960.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats detta  medgivande behandlas av betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för 
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till 
eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av 
personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkorlen för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren 
kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Vik på  mitten
och tejpa här

Vik på  mitten
och tejpa här

l

Betalningsmottagare

Kristinagatan 21

602 26 Norrköping

556809-4808

819-5083

Städarna Sverige AB

Städarna Sverige AB

SVARSPOST
20595746
608 01 Norrköping

Frankeras ej.
Mottagaren

betalar
portot.

Namn

Fullständig adress

Organisationsnummer (10 siffror)

Bankgironummer

Betaltjänstleverantör*

Namn*

Fullständig adress*

Person-/organisationsnummer (10 siffror)*

Konto (Clearingnummer + kontonummer)*

Kundnummer (du hittar ditt kundnummer på din senaste faktura)

Ort & datum*

Betalarens underskrift*



FAKTURA VIA E-POST
Allt fler väljer att få sin faktura på e-post istället för i brevlådan. Det är ett enkelt sätt att 
spara på jordens resurser och du har alltid fakturan nära till hands. 
Vill du också ha din faktura på e-post?  Maila, ring eller skicka in ditt personnummer 
och vilken e-post du vill få fakturan till.

KONTAKTUPPGIFTER Alla fält är obligatoriska.

Jag vill bli kontaktad med mer info om följande tjänst:

För snabbast möjliga service kontakta oss via mail eller telefon.
Se kontaktuppgifter på baksidan.

Vik på  mitten
och tejpa här
Vik på  mitten
och tejpa här

l

För- och efternamn Telefonnummer

Adress E-postadress

Postnummer & ort Personnummer

 Hemstädning

 Fönsterputsning

 Storstädning

 Flyttstädning

 Trädgård

 Tömning av bohag

 Företagsstädning

 Sanering

 Golvvård

Frankeras ej.
Mottagaren

betalar
portot.

Städarna Sverige AB

SVARSPOST
20595746
608 01 Norrköping



l



Borås  
Skaraborgsvägen 3A  
506 30 Borås
033 - 10 66 16  
boras@stadarna.se

Gävle
Kanalvägen 6
803 09 Gävle
026 - 12 55 25  
gavle@stadarna.se
 
Kalmar  
Slöjdaregatan 2
393 53 Kalmar
0480 - 210 00  
kalmar@stadarna.se 
  
Katrineholm
Videvägen 7A 
64149 Katrineholm
0150 - 10 100  
katrineholm@stadarna.se

Mjölby
Järnvägsgatan 22 
595 52 Mjölby
0142 - 169 90  
mjolby@stadarna.se 

Nyköping  
Fruängsgatan 18
611 31 Nyköping  
0155-26 62 78  
nykoping@stadarna.se
 
Tranås
Lilla Sveagatan 9  
573 31 Tranås
070 - 66 49 752  
tranas@stadarna.se

Västerås  
Fältmätargatan 11
721 35 Västerås
021 - 14 22 78  
vasteras@stadarna.se

Enköping
Ågatan 15 B
749 35 Enköping  
0171-210 10  
enkoping@stadarna.se

Göteborg  
Marieholmsgatan 54  
415 02 Göteborg  
031 - 21 21 77  
gbg@stadarna.se 
 
Karlskoga  
Gamla vägen 14 
702 27 Örebro 
0586-311 05 
karlskoga@stadarna.se 

Kristinehamn
Kungsgatan 54 
681 31  Kristinehamn
0550-221460
kristinehamn@stadarna.se

Motala 
Östermalmsgatan 9A 
59135 Motala  
0141 - 546 00  
motala@stadarna.se 

Stockholm
Snoilskyvägen 8
112 54 Stockholm
08 – 211 277
stockholm@stadarna.se

Trosa  
Fruängsgatan 18 
611 31 Nyköping
0156 - 265 26 
trosa@stadarna.se

Örebro
Gamla vägen 14  
702 27 Örebro
019 - 26 22 78  
orebro@stadarna.se

Eskilstuna
Rinmansgatan 9
633 46 Eskilstuna
016 - 14 05 55  
eskilstuna@stadarna.se 
 
Jönköping
Solåsvägen 7 A
553 03 Jönköping  
036-46 466  
jonkoping@stadarna.se

Karlstad  
Dagvindsgatan 1  
652 21 Karlstad  
054-777 27 70  
karlstad@stadarna.se

Linköping  
Bangårdsgatan 6
582 77 Linköping
013 - 14 22 78  
linkoping@stadarna.se 
 
Norrköping  
Stohagsgatan 14
602 28 Norrköping
011 - 12 22 78  
norrkoping@stadarna.se

Strängnäs
Skogsvägen 1
64 534 Strängnäs
0152-71 48 40
strangnas@stadarna.se

Uppsala  
Kungsängsvägen 19  
753 23 Uppsala
018 - 26 22 78  
uppsala@stadarna.se

Här finns vi, än så länge

Vi växer så det knakar (läs sprakar)  
Därför kanske din stad saknas här. 
Besök vår hemsida som uppdateras 
med raketfart!

stadarna.se


