Våra tjänster

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

Så här tycker våra medarbetare

Så här tycker våra kunder

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.

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!

Ett pyttelitet
urval av vad
våra städhjältar
kan hjälpa er med
Kontor och butiker		
- Lokalvård
- Storstädning
- Fönsterputs
- Golvvård
- Entrémattor
Byggföretag				
- Etablering/bodstädning
- Entreprenadstädning
- Fönsterputs
Fastighetsägare
- Avhysningsstäd
- Trappstädning

Företagsstäd
Vem tömmer soppåsarna på ert kontor? Den bästa städningen
är den man inte behöver tänka på! Spara på er dyrbara tid till det
ni gör bäst så ser våra städhjältar till att era lokaler når upp till
samma höga klass som ert arbete gör.
För att göra det enkelt för er sköter vi hela processen, efter era
önskemål. Vi erbjuder traditionell lokalvård men fixar självklart
även specialuppdrag som kan dyka upp under resans gång.
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.
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.

Oj hoppsan, här behöver det torkas.
Vill du ha hjälp att hålla snyggt?
Besök stadarna.se/foretag

Så blir
du kund
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!

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.
				
Försäkringar både för 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.
					
Tystnadsplikt är en självklarhet
Vi på Städarna värnar om din integritet och samtliga medarbetare
har givetvis tystnadsplikt. Utöver detta har alla medarbetare löpande
brottsregisterkontroll i Rikspolisens brottsregister före anställning.
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.

Fönsterputs
Börjar det bli svårt att se vad som händer utanför fönstret?
Att putsa fönster snabbt och effektivt utan rinnmärken, fläckar
och flammighet är ett riktigt hantverk. Som tur är råkar vi på
Städarna vara proffs på just detta.
Våra professionella fönsterputsare hjälper hundratals privatpersoner och företag med fönsterputs flera gånger om året.
Vi klarar av allt från den lilla lägenheten till komplicerade objekt
så som höga fastigheter och kyrkor.
					
Återkommande fönsterputs
Har ni fönster som kräver återkommande putsning?
Ett flertal kontor och butiker har valt att teckna avtal med oss.
Vi skräddarsyr ett upplägg för just er som kan innebära att vi
kommer alltifrån varje vecka till en gång i halvåret.
Då kommer vi och putsar utan att ni behöver tänka på att beställa tjänsten varje gång.

Så funkar det!
Kontakta vår trevliga kundtjänst
så berättar vi mer om våra
fönsterputstjänster.

Storstäd/byggstäd
Storstäd företag
De flesta företagslokaler slits lite hårdare än vanliga hemmiljöer.
Inte sällan är det dessutom högt i tak med armaturer, fläktsystem
och balkar som kan vara svåra att komma åt vid en vanlig städning. Vid storstädning hos företag tar vi tag i det där som normalt
inte hinns med. Låt våra städhjältar ta hand om storstädningen
några gånger om året så att era lokaler skiner.
						
Storstäd hemma
Även ditt hem behöver då och då en ordentlig storstädning.
Detta är en perfekt tjänst att beställa ett par gånger per år för att
“nollställa” ditt hem till en bra grund som gör att det blir enklare
att underhålla med vardagsstädningen.
						
Byggstäd
Vi hjälper allt ifrån hemmasnickaren till det stora byggföretaget
med städningen både under och efter byggnationen.

När du önskar
rent på riktigt

Flyttstäd
Vad kul att du ska flytta! Känns det så? Eller sitter tanken på att du
måste flyttstäda som en klump i halsen? Låt våra städhjältar sköta
städningen av den gamla bostaden så att du kan fokusera helt på att
komma tillrätta i ditt nya hem! Vi har kunskapen och tiden att hjälpa
dig med flyttstädningen. Givetvis i enlighet med Mäklarsamfundets
rekommendationer och alltid med nöjd-kund-garanti.
					
Vad ingår i städningen?
Våra flyttstädningar genomförs alltid enligt Mäklarsamfundets alla
rekommendationer. Det betyder att samtliga ytor invändigt ingår i
städningen. Vi tar med oss det material som behövs för städningen
och rengör allt från köksskåp, ugn och kylskåp till golvbrunnar, fasta
armaturer och de där svåråtkomliga ytorna bakom elementen.
Självklart ingår även fönsterputsning. Rengöring av braskamin, balkong
och biytor ingår inte i den ordinarie flyttstädningen men kan givetvis
beställas som tillval.
					
Garanti
När du anlitar Städarna för din flyttstädning garanterar vi att du blir
nöjd med vårt jobb och att städningen av bostaden blir godkänd av
hyresvärden eller den som ska flytta in efter dig.
Så funkar det!
Vi på Städarna är experter på flyttstädning. Kontakta vår trevliga kundtjänst så tidigt som möjligt så att vi
kan boka in den städtid som passar in
bäst i er flyttplanering.
I samband med bokningen kommer
vi även överens om det praktiska
kring överlämningen av din nyckel.

När kraften saknas

Sanering dödsbo
När en närstående gått bort måste sorgen få ta sin tid. Samtidigt
är det mängder av saker som de anhöriga måste ta hand om vid
ett dödsfall. Att tömma och städa ur dödsboet brukar vara en
av de saker som tidigt måste lösas. Men när kraften saknas och
sorgen är för stor. Hur gör man då? Kontakta oss på Städarna så
avlastar vi dig med det praktiska.
					
Så funkar det
Kontakta vår trevliga kundtjänst så kommer vi tillsammans fram
till hur vi på bästa sätt kan avlasta dig i det tunga arbetet med
dödsboet.
			

Vilket material är
golvet?
Vi vet och oavsett om det är trä, plast,
linoleum, laminat, sten eller textil så
är vi experter på att få det att glänsa.

Golvvård
Att kliva in hos ett företag som tagit alla delar av sin lokalvård på
allvar är en fröjd. Det märks i luften och inte sällan även på stämningen. När skrivborden är dammade, fönstren putsade, toaletterna städade och mötesrummen inbjudande då känns det helt
enkelt bra för både personalen, kunderna och affärerna.
Företag som insett detta vet att fräscha golv är en viktig pusselbit för totalupplevelsen. Därför har du säkert redan sett till att
golvytorna i era lokaler får regelbunden städning. Vill du glänsa
lite extra finns det dock bara en sak som gäller. Då ska du med
jämna mellanrum satsa på professionell och grundlig golvvård.
Trä, plast, linoleum, laminat, sten eller textil spelar egentligen
ingen roll. Vi har kunskapen att väcka liv i golv som sedan länge
tappat lystern. Vi är bland annat bra på att renovera linoleumgolv
vilket är mycket fördelaktigt ekonomiskt eftersom du slipper att
byta golv. Låt inte slitna ytskikt grusa dina affärer utan satsa på
golvvård från Städarna.
					
Så funkar det!
Vår städhjältar hjälper återkommande mängder av företag med
professionell golvvård. Kontakta vår trevliga kundtjänst för att få
veta mer om våra golvvårdsstjänster.
				

Här finns vi, än så länge
Borås
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås
033 - 10 66 16
boras@stadarna.se

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

Eskilstuna
Rinmansgatan 9
633 46 Eskilstuna
016 - 14 05 55
eskilstuna@stadarna.se

Gävle
Storgatan 11
806 45 Gävle
026 - 12 55 25
gavle@stadarna.se

Göteborg
Fabriksstråket 24
433 76 Jonsered
031 - 21 21 77
gbg@stadarna.se

Jönköping
Solåsvägen 7 A
553 03 Jönköping
036-46 466
jonkoping@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

Karlskoga
Nastagatan 15
702 27 Örebro
0586-311 05
karlskoga@stadarna.se

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

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

Linköping
Bangårdsgatan 6
582 77 Linköping
013 - 14 22 78
linkoping@stadarna.se

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

Motala
Drottninggatan 50
591 27 Motala
0141 - 546 00
motala@stadarna.se

Norrköping
Stohagsgatan 14
602 28 Norrköping
011 - 12 22 78
norrkoping@stadarna.se

Nyköping
Fruängsgatan 18
611 31 Nyköping
0155-26 62 78
nykoping@stadarna.se

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

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

Tranås
Lilla Sveagatan 9
573 31 Tranås
070 - 66 49 752
tranas@stadarna.se

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

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

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

Örebro
Nastagatan 15
702 27 Örebro
019 - 26 22 78
orebro@stadarna.se

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

stadarna.se

