
Endast 740 kr. 
för 2 städtillfällen
efter Rut-Avdrag

Läs mer om erbjudandet på 
nästa sida

STÄD ERBJUDANDE
till  alla brukare i  Halmstads Kommun

från Hallands Renare Bostad AB 
som är godkänd utförare av 

hushållsnära tjänster



Detta omdöme fick vi ifrån
Socialförvaltningen i

Markaryds Kommun gällande
vårt arbete under juli och

augusti månad 2019!
 

"Vi vill tacka för ett gott
samarbete denna sommar. 

Alla verkar mycket nöjda och
glada med er städning."

 
Socialförvaltningen
Markaryds Kommun

Väljer  ni  att  anlita  oss angående
hemstädningen så kommer ni  endast

betala 740 kr  
för  2  städti l lfäl len efter  Rut-Avdrag!

För att anlita Hallands Renare Bostad AB så krävs det helt enkelt att
bara ta upp luren och ringa oss på 035-2999 540 därefter så kan vi
eventuellt boka in er på en helt kostnadsfritt hembesök där vi
tillsammans kan gå igenom eran önskemål samt behov.
 
Vill upplysa er om att vi är även godkända utförare för hemtjänsten
i Markaryds Kommun sedan januari 2011.



Detta gör vi  på en hemstädning hos er

Inköp - att skaffa varor                93 kr per tillfälle (30 min)
Promenad                                            185 kr per tillfälle (60 min)
Renbäddning                                       46 kr per tillfälle (15 min)
Tvätt & Torkning av kläder          93 kr per tillfälle (30 min)

Beskrivning av tjänst

Städningen omfattar två rum (enligt brukarens önskemål), 
kök, hall och toalettutrymmen. 

Om makar/samboende har separata sovrum ska båda städas. 
I städning ingår dammtorkning, dammsugning och våttorkning av
golv. 

Rengöring av toalettutrymmen. 
Allmän uppsnyggning av bostaden så som tömning av sopor, 
rengöra diskbänk och spis (utvändig).
Allt material ingår i priset förutom dammsugaren samt Torky-
papper!

Avgränsning

Storstädning, tak och väggtvätt, skåprengöring utförs inte. 
Mattor tas inte ut och piskas, små mattor vädras. 
Utrymme som bebos av närstående städas inte. 
Altaner och balkonger, städning av källare och vind samt
flyttstädning ingår ej i detta erbjudande. 
Trädgårdsarbete ingår ej i detta erbjudande.

OBS! Dessa tjänster kan tilläggs beställas (Priser efter Rut-avdrag)



Flytta över städningen till oss idag!

Fyll i dina fullständiga uppgifter i formuläret längre ner och lägg in
denna sidan i en kuvert och posta den till oss.

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Personnummer (pga. Rut-avdrag):

Telefon:

E-post:

Önskad startdatum:

Har du några önskemål? T.ex. fast städdag, för-eftermiddag?

Hallands Renare Bostad AB
Andersbergsringen 58

302 21 Halmstad
035-2999 540

info@renarebostad.se
renarebostad.se


