
 

FLYTTSTÄDNING MED NOX 
- I samarbete med Snerikes bostäder

Information, specifikation & prislista



VÅR TJÄNST 

NOX AB 
Salagatan 23,  
753 30 Uppsala 

018 - 60 48 00       info@noxab.se        www.noxab.se 

Hej! 

Cajsa, Marie och Felicia heter  
vi som ansvarar för kundservicen här 
på NOX. Det är oss du kommer prata 
med om du har några frågor om din 
bokning. Tillsammans med våra 
duktiga flyttstädskollegor kommer vi 
se till att både du och den som flyttar 
in i bostaden blir nöjda med 
städningen. 

Hälsningar,  
Cajsa, Marie & Felicia 

Svar på 
vanliga frågor 
hittar du här

https://www.noxab.se/fragor-svar/
https://www.noxab.se/fragor-svar/


Vår filosofi 
Vi började jobba med städning för att förbättra 
människors vardag. Vi vill inspirera våra kunder 
till att spendera sin tid på det som är värdefullt 
för dem. Ge mer tid till att reflektera över vad 
som är viktigt i livet och vad just du tycker är 

roligt och spännande. Vi vill också bidra till en 
inspirerande kultur på arbetsplatsen där alla ska 

känna sig värdefulla och behövda. Ett företag 
där alla trivs och utför sitt arbete med stolthet 

och glädje.  



 

HOS OSS FÅR DU:

1. Marknadens bästa kvalitetsgaranti utan tidsbegränsning! 

Om du eller den inflyttande skulle vara missnöjd med något 
i städningen så kommer vi tillbaka och åtgärdar det så snart 
som möjligt. Vi har inga krav på att du måste ringa inom en 
viss tid efter städningen. Vi lämnar alltid en checklista efter 
städningen så att du kan se vad som är gjort 

2. Vi står för allt städmaterial, dessutom miljövänligt!            
Vi väljer skonsamma och miljövänliga städprodukter och 
rengör utan starka kemikalier i största möjliga utsträckning.  

3. Personal som trivs på jobbet! Bra löner och arbetsvillkor, 
roligt på jobbet och en stark teamkänsla. Våra anställda trivs 
och det syns i resultatet av vårt arbete. 

4. Ansvarsförsäkring - Vi har en ansvarsförsäkring på 10 
miljoner kronor, för din trygghet. 



 

Alla rum 

• Fönsterputsning insida, utsida och emellan om möjligheten finns. 

• Moppning golv 

• Torkning av golvlister, dörrar, karmar, kontakter, fönsterbrädor, fria ytor och 
ytor högt upp, exempelvis ovanpå skåp och garderober 

• Putsning av speglar 

• Rengöring utanpå och inuti garderober och skåp 

• Dammning av lampor 

• Element 

• Fast belysning 

• Ventil (rengöring inuti ventil ingår ej) 

Badrum och toalett 

• Rengöring av badkar/dusch och toalett 

• Torkning av badrumsskåp 

• Rengöring av kran och handfat 

• Torkning av väggar 

• Rengöring av utsidan av vitvaror 

• Avkalkning av badrum 

• Golvbrunn (Vi åtgärdar ej eventuella stopp i golvbrunnar). 

Kök 

• Rengöring av kyl och frys 

• Utvändig torkning av vitvaror och fläkt 

• Rengöring in- och utvändigt i skåp  

• Rengöring av disk- och köksbänk, spis och kakel 

• Rengöring av ugn 

Balkong 

• Dammsugning och torkning av golv, räcke och väggar. 

Sådant som kan anses vara slitage, exempelvis missfärgningar eller fläckar på tapet samt 
brännmärken på spis eller diskbänk ingår inte i vår kvalitetsgaranti. Beställd tjänst kan avvika 
från vår specifikation, vår garanti gäller endast det som är överenskommet med beställaren av 
tjänsten. 

SPECIFIKATION



 

Det du behöver tänka på inför städningen är: 

• Frosta av frys och stäng av kyl och frys. 

• Dra fram ugn och kyl/frys så att vi kan städa bakom. 

• Vi städar golvbrunnen och koppen under golvbrunnen 
men vi åtgärdar inte stopp i dusch/badkar eller rören 
under handfat/diskho. Om det behövs rensas ber vi dig 
göra det innan städningen. 

• Ta av eventuell badkarsfront så att vi kan städa under 
badkaret. 

• Gör rent inuti eventuell diskmaskin eller tvättmaskin 

• Ta bort ditt duschdraperi (Vi slänger inga saker) 

• Lämna kvar lampor så att det finns minst en taklampa i 
varje rum under städningen 

• Vi tar inte bort märken eller borrhål på väggarna 

• Har du bokat städ av korridorsrum eller rum i dubblett/
triplett tänk på att du behöver städa din hylla/skåp i 
köket samt att det ser snyggt ut i kök och övriga 
gemensamma ytor när du flyttar ut.

ATT GÖRA INNAN:



 

RECENSIONER

”Blev så  
rent att vi inte 
vågade gå in  

i huset” 

”Positiv & trevlig 
personal som  

verkligen levererar” 

- Barbro Hedlund

”Prisvärda, 
punktliga och 
professionella” 

- Anna Olofsson

”NOX har mitt fulla 
förtroende” 
- Pär Franzén

- Stig-Björn Ljunggren 



 

PRISLISTA

FLYTTSTÄDNING INKLUSIVE FÖNSTERPUTS 

Bostadstyp        Pris före rut Pris efter rut 

Korridorsrum & rum i  

dublett/triplett upp till 19 kvm           2600 kr        1300 kr 

2:or 52 kvm              4656 kr        2328 kr 

3:or 67 kvm                 5976 kr        2988 kr 

3:or på 60 kvm             6504 kr        3252 kr 

Framkörning och materialavgift på 40 kr tillkommer 

Förråd: 200 kr efter rut (400 kr före rut) 

DU KAN  
BOKA FLYTTSTÄD 

DIREKT HÄR

Vi ansöker om 
RUT-avdraget 

åt dig

https://www.noxab.se/snerikes/
https://www.noxab.se/snerikes/


 

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

FLYTTHJÄLP 
Behöver du hjälp med hela flytten? Vi ordnar allt till ett fast pris! Lån av 
flyttkartonger ingår. Läs mer & få offert här 

VISNINGSSTÄD 
Vi gör en mycket noggrann visningsstädning med fönsterputsning så du 
kan presentera ditt hem från sin bästa sida. Första intrycket är viktigt för 
försäljningen! Läs mer och få offert här 

HEMSTÄD 
När du kommit till ro i ditt nya hem kanske det är intressant med 
regelbunden städning? Vi erbjuder Hemstädning varje, varannan eller var 
4.e vecka. Läs mer och få offert här 

STORSTÄD 
Mycket noggrann städning med fönsterputsning, 
avkalkning och avfettning. Läs mer och få offert här 

FÖNSTERPUTS 
Minst två gånger om året brukar en 
fönsterputsning behövas, vi kan kombinera 
det med städning eller boka separat. 
Läs mer och få offert här

Första 
hemstädningen 

kostar endast 500 kr 
för lägenhet eller 

700 kr för villa

https://www.noxab.se/tj%C3%A4nster/flytthjalp/
https://www.noxab.se/tj%C3%A4nster/visningsstadning/
https://www.noxab.se/tj%C3%A4nster/hemstadning/
https://www.noxab.se/tj%C3%A4nster/storstadning/
https://www.noxab.se/tj%C3%A4nster/fonsterputsning/
https://www.noxab.se/tj%C3%A4nster/hemstadning/



