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Välkommen hem!  
Städat och piffat, bara för dig.

Skadeservice AB erbjuder en rad olika typer av städtjänster. Till exempel hemstäd, en 
gång, ibland eller regelbundet. Vi rengör mattor och putsar fönster. Vi hjälper även till 
med flyttstädning, eller hela flytten om så önskas. Vi skräddarsyr uppdragen efter dina 
önskemål. Självklart erbjuder vi RUT-avdrag.

STÄDTJÄNSTER

Vi utför till exempel:

 Flytt, villa/lägenhets och renoveringsstäd

 Kontorsstäd / butiksstäd / hemstäd

 Byggstäd

 Mattrengöring med maskin

 Fönstertvätt

 Hantering av lösöre efter all typ av skada

 Golvvård och golvvårdsbehandlingar

 Lättare sanering

Hemstäd
Hemstädet skräddarsyr vi efter dina önskemål, både i frekvens 
och tidsåtgång. Vi erbjuder ett basutbud men du får självklart 
lägga till eller ta bort tjänster. Vår ambition är att det skall gå 
smidigt och bli riktigt snyggt.

Företagsstäd
Kontor, lokal, butik. Vill ni att det skall städas varje eftermiddag 
så att varje ny morgon är ren och fräsch? Eller önskar ni städ 
regelbundet per vecka eller månad? Vi anpassar våra tjänster efter 
era tider.

Fönsterputs
Ett par gånger om året mår fönstren bra av att putsas och 
vi mår bra av att se ut. Våra medarbetare har förutom 
fönsterputsutbildning även säkerhetsutbildningar för höga 
höjder, det innebär att vi kan ta oss an fönsterputs på hög höjd, 
stort som smått.

Byggstäd
Ligger byggdammet som ett täcke? Här riktar vi oss till er som
bygger om, bygger nytt eller renoverar. Privatperson som företag. 

Trappstäd
Har ni en gemensam eller allmän trapp? Primärt utför vi 
trappstäd åt bostadsrättsföreningar.

Visningsstäd
Skall du flytta och ha visning av din bostad? Vi ser till att ditt 
hem skiner och ser superfint ut när spekulanterna kommer.

Flytthjälp med flyttstäd
Flytthjälp hos Skadeservice innebär att vi packar dina 
flyttkartonger, bär dem till bilen och transporterar dina kartonger 
och övriga möbler samt ägodelar till ditt nya hem.
Vi kan givetvis bryta ur delar om så önskas. När bostaden är tom 
flyttstädar vi med största noggrannhet.
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VI PUTSAR 
FÖNSTER

SÅ NI KAN 
SE UT

Lösöre
Ibland händer tråkiga saker. Då är det skönt att få hjälp av 
proffs, till exempel vid hantering av lösöre efter en brand 
eller vattenskada. Vi på Skadeservice sorterar varsamt det 
som räddas kan. Sedan för vi avskrivningslistor så att kund 
och försäkringsbolag lätt kan se vad som plockats. I egen regi 
ozonerar vi sedan lösöret och magasinerar i tryggt förvar tills 
kunden kan återfå sina ägodelar.

Socialsanering
Ibland springer livet för snabbt och boendemiljön blir en sanitär 
olägenhet. Vi sanerar med största diskretion.

Varmt välkommen till oss!
www.skadeservice.se│Växel 010-155 61 00

FÖLJ OSS:



 BYGGSERVICE

 FASTIGHETSJOUR

 KATASTROFBEREDSKAP, 
 ÖVERSVÄMNING & INVALLNING

 KEM & VATTENDYK

 RIVNING

 SANERING

 STÄDTJÄNSTER

 TRANSPORT & CONTAINERS

 TRYCK, SPOL & SUG

 SPECIALSANERING

 MASKINPARK & UTHYRNING

 www.skadeservice.se


