
 

 

 
 

Veteraner i Roslagen är ett service- & hantverksföretag som utför 
tjänster till privatpersoner och företag. Vi arbetar med en 
yrkeskunnig och motiverad personal inom breda yrken.  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Vi hanterar b.la. uppdrag inom hantverk, städning, 
fönsterputs, trädgårdsarbeten, fastighetsskötsel, snöskottning 
samt diverse hushållsnära tjänster. Uppdragen omfattar både 
längre och kortare perioder, men kan även vara återkommande.  



 

 

 

 Flyttstädning:  Tjänster vi erbjuder 

 

 KÖK 

   
 Våra veteraner ansvarar för att: 
 

 Rengöra spisens ovansida och kokplattor 
 Dra ut spisen och rengöra alla sidor samt golv och väggar 
 Rengöra ugn och värmeugn/värmeskåp 
 Rengöra plåtar och galler 
 Rengöra spisfläkt 
 Diska filtret 
 Torka rent in och utvändigt av kyl och frys, lämna dörrarna öppna 
 Dra ut kyl och frys och dammsuga bakom/under 
 Torka alla skåp och lådor både in och utvändigt 
 Rengöra kakel och kryddhylla 
 Tvätta diskbänk, vask och skärbräda 
 Rengöra golv, väggar, lister och dammsuga tak 

 



 

 

 

 

 BADRUM/WC 

 
 Våra veteraner ansvarar för att: 
 

 Rengöra ut och insidan av WC-stolar 
 Rengöra ovan och undersidan av tvättställ 
 Torka av rören 
 Rengöra badrumsskåp in och utvändigt 
 Rensa golvbrunn/vattenlås till badkar och tvättställ 
 Rengöra väggarna och duschväggarna 
 Rengöra duschblandare och slang 
 Rensa golvbrunn 
 Rensa vattenlås och tvättställ 
 Rengöra fasta armaturer 
 Avkalkning av duschväggar vid behov 

 
 
 
 
 
 



 

 

   

 ALLRUM/SOVRUM  
 

 Våra veteraner ansvarar för att: 
 

 Torka golvlister, strömbrytare, el -uttag  
 Våt torka samtliga golv 
 Rengöra snickerier, dörrar och garderober m.m. 
 Rengöra element, även bakom 
 Torka ur alla skåp, rengöra väggar och tak från damm 
 Rengöra fasta armaturer 
 Kontrollera att förråd och garage är tömda och städade 

 

Känn trygghet hos oss 
Veteraner i Roslagen använder sig alltid av en ansvarsförsäkring för alla uppdrag vi åtar oss. 
Våra uppdrag utförs alltid av samma person på de förplanerade dagarna. 

 
Tveka inte, ta kontakt med oss för ett första möte och för mer information!  

 
 


