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Behöver du flyttstädning av din 
studentbostad? 

NOX erbjuder flyttstädning med kvalitetsgaranti utan 
tidsbegränsning till alla hyresgäster hos vår 
samarbetspartner, Snerikes bostäder. Vi ansvarar för att 
städningen blir godkänd vid besiktningen och att den 
nya hyresgästen blir nöjd med resultatet. Vi lämnar 
alltid en checklista på allt som är städat samt våra 
kontaktuppgifter så att besiktningsman eller ny 
hyresgäst kan höra av sig direkt till oss om det skulle 
vara något. Du kan släppa tankarna på städning och 
fokusera på flytten till din nya bostad istället.  

Boka direkt via vår hemsida på: 
 www.noxab.se/snerikes 
Telefon: 018 - 60 48 00 

Mail: info@noxab.se 

Flytthjälp 

Behöver du hjälp med hela flytten så ordnar vi det 
också, kontakta oss för offert eller välj flytthjälp i 
formuläret.   

Prislista

http://www.noxab.se/snerikes
mailto:info@noxab.se
http://www.noxab.se/snerikes
mailto:info@noxab.se





Sida  av 2 2

PRISLISTA FLYTTSTÄDNING

När du bokar: Fyll i exakta kvm på hemsidan utifrån listan nedan.

Bostadstyp          Pris före rut   Pris efter rut 
    

Korridorsrum & rum i dubblett/triplett 
upp till 19 kvm                                1820 kr             910 kr 

2:or: 52 kvm                3992 kr            2016 kr 

3:or: 67 kvm                 5132 kr            2586 kr 

3:or 73 kvm                       5588 kr            2814 kr 

         

Framkörning och materialavgift på 40 kr tillkommer 

Städning av förråd: 400 kr före rut, 200 kr efter rut. 

Det du behöver tänka på inför städningen är: 

• Frosta av frys och stäng av kyl och frys. 

• 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. 

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

• 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. 


