Bydalens Byservice 2022
Städtjänster:
Avresestäd

Hyr du ut din stuga eller lägenhet i Bydalen? Vill du kunna ge dina kunder ett attraktivt
erbjudande, samt ha en garanti på att boendet är ordentligt städat och redo för nästa gäst så
hjälper vi er gärna med avresestädning.

Storstäd

Vi utför en extra grundlig städning av ditt hem. En noggrann storstädning då och då
underlättar er kontinuerliga städning. Kontakta oss för mer information om storstädning.

Flyttstäd

Ska du flytta? Då har du säkert mycket att stå i. Låt oss ta hand om städningen av din
stuga/lägenhet. Vi lämnar skinande rent och klart för eventuell besiktning. Städmaterial ingår
och vi lämnar alltid garanti på utförda uppdrag. Kontakta oss för mer information om
flyttstädning i Bydalen.

Visningsstäd

Ska du sälja din stuga/lägenhet i Bydalsfjällen? Vi städar och gör i ordning inför visningen!
Kontakta oss för mer information om visningsstäd.

Pris per timme:

620 kr
700 kr
795 kr

Vardagar 06.00 – 18.00
Vardagar 18.00 – 06.00
Helg och röda dagar

Övriga tjänster Byservice:
•
•
•
•
•

Städning
Skottning
Mottagning leveranser av t ex möbler
Röjning på tomten
Kontroll av badtunnor

Samt mycket mer – kontakta oss gärna med era
önskemål!

Beställning sker via mail till
byservice@bydalen.com
Bifoga i ämnesraden vilket typ
av städ ni önskar samt önskat
datum.

Alla våra städtjänster räknas som hushållsarbete. Det ger dig som privatperson
möjlighet att göra RUT-avdrag och därmed betala 50% av arbetskostnaden.
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Rondering- Årsabonnemang Basutbud
Detta kontrakt avser ett basutbud av våra tjänster gällande service av fastighet:
•

Rondering, in- och utvändig kontroll att inget avvikande har skett i huset. Eventuella
åtgärder debiteras med gällande timtaxa efter kontakt med fastighetsägare.
November – april en gång i månaden (totalt 6 gånger)
Maj – oktober varannan månad (totalt 3 gånger)

•

Vid tecknande av årsabonnemang ingår genomgång samt utbildning och
dokumentation av väsentliga funktioner i fastigheten

•

Nyckeladministration

Pris per år

4 000 kr

Timtaxa extrabeställda tjänster så som städ, snöskottning samt övriga tjänster,
för kunder med årsabonnemang:
Vardagar 06.00 – 18.00
510 kr
Helg och röda dagar
595 kr

Byservice:
E-post: byservice@bydalen.com
Tel: 070-353 20 11
Fastighetsskötare:
E-post: tomas@bydalen.com
Tel: 070-320 11 52

Bydalens Wärdshus AB | Bydalen 520, 845 91 Hallen | Tel. 070-353 20 11 | E-post: byservice@bydalen.com | www.bydalen.com

