
 

 

Städhjälp och städservice i Stockholm - 

Städföretag, hemstädning  
Letar du efter ett städföretag i Stockholm som kan komma och reda upp hemmet åt dig några 

gånger per vecka, eller kanske putsa de stora fönstren som du inte själv har tid att rengöra? 

Beroende på dina behov kan vi på [our Company] hitta ett lämpligt städbolag som kan ge dig 

städhjälp. Att städa är både slitsamt och tidskrävande och därför blir det allt vanligare i vårt 

samhälle att köpa professionell städhjälp som noggrant och effektivt utför den rengöringen 

som du inte hinner med. Istället får du mera tid för dig själv att ägna åt din familj och vänner 

eller andra sysslor som du njuter av att göra. 

 

Att köpa tjänster från ett städföretag i Stockholm är tack vare RUT-avdraget för hushållsnära 

sysslor både ekonomiskt och praktiskt. Hur kan ett städföretag i Stockholm hjälpa dig? Du 

bestämmer själv hur ofta du vill ha städhjälp och med vad, och alla uppdrag skräddarsys 

enligt dina önskemål. De kunniga städfirmorna står till tjänst med allt från vanlig hemstädning 

till avancerad flyttstädning och inget projekt är för stort eller för litet. 

 

Om så önskas kan en städare komma och rengöra ditt hem regelbundet och då du kommer 

hem från jobbet kan du bara kliva in genom ytterdörren och slå dig ner i din favoritsoffa med 

en kopp te och njuta av ditt rena och väldoftande hem utan att ha dåligt samvete för 

spindelnäten i taket eller dammtussarna under soffan. I en vanlig hemstädning ingår oftast 

dammsugning, dammtorkning, tvätt av golv och rengöring av badrum, men en del städföretag 

erbjuder även andra tjänster så som matlagning, trädgårdsskötsel, strykning och 

fönsterstädning. 

 

 



 

 

Mailutskick 

Hej %name%, 

Er förfrågan "x" har mottagits och vi kommer nu att matcha den med passande företag. 

Vi ber er respektera svarande företag genom att alltid återkoppla till dem, oavsett om ni valt 

dem eller ej. 

Vår tjänst är precis så bra som våra medlemmar/leverantörer gör den. Därför tar vi tacksamt 

emot tips om ni känner någon duktig snickare, elektriker, målare eller städfirma som jobbar 

inom Sveriges gränser. Maila ditt tips till info@[our Company].se så är ni delaktig i att göra 

[our Company] ännu bättre. 

Klicka på följande länk för att ta bort din förfrågan så snart du bestämt dig för att anlita ett 

företag: Mina offertförfrågningar (borttagen) 

Tipsa andra om ditt uppdrag genom att dela det på Facebook 

(borttagen) 

  

Med vänlig hälsning 

[our Company] 

info@[our Company].se 

www.[our Company].se 

Org nr: XXXXX-XXXX 
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