
 

 

Rengøringshjælp og Rengøringsservice i 

Stockholm –  

Rengøringsfirmaer, husrengøring 
Leder du efter et rengøringsfirma i Stockholm, der kan komme og rydde det hjem op til dig et 

par gange om ugen, eller måske polere de store vinduer, som du ikke selv har tid til at 

rengøre? Afhængigt af dine behov, kan vi på [our Company] finde et passende 

rengøringsfirma, der kan give dig rengøringshjælp. Rengøring er både trættende og 

tidskrævende, og derfor bliver det mere og mere almindelig i vores samfund at købe 

professionel rengøringshjælp til omhyggeligt og effektivt at udføre den rengøring, der du ikke 

har tid til. I stedet får du mere tid til dig selv, at afsætte til din familie og venner eller andre 

gøremål som du nyder at gøre. 

 

At købe ydelser fra et rengøringsfirma i Stockholm er, takket være RUT-fradraget for huslige 

gøremål, både økonomisk og praktisk. Hvordan kan et rengøringsfirma i Stockholm hjælpe 

dig? Du bestemmer selv, hvor ofte du ønsker rengøringshjælp og med hvad, og alle opgaver 

bliver skræddersyet efter dine ønsker. De dygtige rengøringsfirmaer kan hjælpe med alt fra 

almindelig rengøring til avanceret slutrengøring, og ingen projekt er for stort eller for lille. 

 

Hvis de ønsker, kan en rengøringsassistent komme og rense dit hjem regelmæssig, og når du 

kommer hjem fra arbejde, kan du kun stige igennem entrédøren og sidde ned i din favorit sofa 

med en kop te og nyde dit rene og velduftende hjem uden at have dårlig samvittighed overfor 

det spindelvæv i loftet eller de støvbolde under sofaen. I en almindelig hus rengøring er 

normalt inkluderet støvsugning, afstøvning, gulvvask og rengøring af badeværelset, men 

nogle rengøringsfirmaer tilbyder også andre tjenester såsom madlavning, havearbejde, 

strygning og vinduespolering. 

 



 

 

E-mail udsendelse 

Hej %name%, 

Deres forespørgsel ”x” er blevet modtaget, og vi vil nu matche den med egnede firmaer. 

Vi beder Dem om at respektere den svarende virksomhed ved altid at referere tilbage til den, 

uanset om De valgt den eller ej. 

Vores ydelse er lige så god som vores medlemmer/leverandører gør den. Derfor er vi 

taknemmelige for rådgivning, hvis De kender nogen dygtig tømrer, elektriker, maler, eller 

rengøringsfirma der arbejder inden for Sveriges grænser. E-mail dit tip til  info@[our 

Company].se så er De delagtig i at gøre [our Company] endnu bedre. 

Klik på det følgende link for at fjerne din forespørgsel, så snart du har besluttet at hyre et 

firma: Mine forespørgsler om tilbud (fjernet)  

Fortæl andre om dit opdrag ved at dele det på Facebook 

(fjernet) 

 

Med venlig hilsen 

[our Company] 

info@[our Company].se 

www.[our Company].se 

Org nr: XXXXXX - XXXX 
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