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Man bör ej glömma vikten av städtjänst 
 
Varje fastighet och bostadsaktiebolag som har allmänna utrymmen kräver regelbunden rengöring. 
Städtjänsten är en grundservice i husbolag som sköts i huset av t.ex. ett fastighetsskötselföretag. 
En väl skött städtjänst är en viktig del av de tjänster som husbolagen behöver. Tjänsten medför att 
utrymmen är snygga och rena, trivsamma, hygieniska och trygga. Utrymmen hålls i bättre skick då 
man håller dem rena och detta medför även att trivseln ökar avsevärt. 
 
Husbolagets styrelse har som uppgift att definiera en tillräckligt omfattande städtjänst. Då har 
städpersonalen lätt att fylla husbolagets önskemål och behov. Städtjänsten sköts enligt det som 
kommit överens och då man definierat en tillräcklig nivå på städningen får man det bästa resultatet. 
En yrkeskunnig städpersonal sköter om rengöringen enligt det program som man kommit överens 
om med husbolaget. 
 
Trapphus, bastu- och tvätt utrymmen, bykstugor och lagerutrymmen bör hållas i skick. Man bör se 
till att det inte samlas smuts i husbolagets utrymmen som i värsta fall kan vara skadliga för hälsan.  
 
Vet de som bor i huset vad som ingår i avtalet? 
 
Olika människor har olika uppfattningar om städning och rengöring. De flesta känner inte till vad som 
man har kommit överens om.  
- Tydlig handledning och ett arbete som följer avtalet är grunden för bra fastighetstjänster, berättar 
servicechef Juha Tuomala, från Kirkkonummen Huolto Oy.  
- Om man upplever, att det finns problem i städningen, kan det vara fråga om att det städas alltför 
sällan, eller att ytorna är så slitna att de inte mera blir rena med sedvanlig städning. Detta tittar vi 
alltid på tillsammans på plats och ställe. Vid behov kan man alltid ändra på intervallen. 

 
Städningen är en del av tjänsten 
 
Husbolagens städskrubbar är ofta rätt små. Därför tvättar vi våra städningsredskap och moppar på 
depån, där vi installerat en för detta ändamål menad tvättmaskin.  
- Då man använder rena moppar och ekologiska medel får man det bästa resultatet. 
 
Trapphus och bastu utrymmen gör att höghusstädningen är fysiskt tungt arbete. Om ytorna är slitna 
kan inte ens den bästa städpersonalen få det rent. Då bör man ta hjälp av målfärg eller förnya ytorna.  
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I husbolag syns spåren av slitage så småningom på ytor. En bra omhändertagning av egendomen 
betyder även att värdet bör upprätthållas. En remont är det rätta sättet att ta hand om slitna ytor. 
Remonten medför att trivseln ökar och städningen resulterar i rena utrymmen.  
 
Den sedvanliga städningen innehåller: 
Avtorkning av golv 
Dammsuga och borsta av mattor vid ingångar 
Putsning av glasytor 
Rengöring av hissar 
Plocka upp rosk 
Rengöring av allmänna bastu- och tvätt utrymmen 
 
En s.k. storstädning görs ofta separat om den inte är med i avtalet. Där ingår vaxning av golv, 
fönstertvätt och städningar efter t.ex. saneringar. 
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