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Vi kan trappstädning!
Vi är duktiga på trappstädning, vi har 
idag ca. 200 st brf som kunder där vi utfört 
städning regelbundet, vi har ramavtal med 
JM AB avseende städning i inbyggda brf.
Vi har kunskapen och erfarenheten som 
gör att vi kan sköta om era trapphus på 
bästa sätt. Med rätt kompetens, rätt utförd 
och regelbunden städning hålls era fastig-
heter rena och fina vilket ökar trivseln.

Vår målsättning är att ge bästa service, skapa och  
tillhandahålla en långsiktig kvalitet. Det är viktigt att  
veta vad som ska städas och när, därför tar vi fram  
ett tydligt städschema tillsammans med dig som kund 
samt sätter upp information i entréerna om när städ-
ning utförs. Utförd städning kontrolleras löpande av 
arbetsledare som dokumenterar kontrollen skriftligt.  
Arbetsledare har regelbundna möten med kunden för  
att följa upp städningen.

KEAB Gruppen är sedan 2005 kvalitets och miljöcer-
tifierade enligt ISO-standarden, dvs vi har mycket bra 
rutiner för hur vi ska uppnå utlovad kvalitet samt hur vi 
ska arbeta för att värna om vår gemensamma miljö. 
Är priset det viktigaste är vi kanske inte rätt städbolag 
för er, men söker ni kvalité är vi absolut rätt partner. 

Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsätt-
ningslöst möte att diskutera hur vi kan hjälpa er.
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Trädgårdsskötsel och snöröjning
Vi hjälper många bostadsrättsföreningen med 
bl a snöröjning och trädgårdsskötsel. Med 
avropsavtal prioriteras ni när det väl kommer 
snö eller när löven från träden fyllt innergården 
och alla vill ha hjälp samtidigt, dessutom får ni 
förmånligare priser. Kontakta oss för att skapa en 
underhållsplan som passar just er.

Besök oss gärna på keabgruppen.se för mer information om övriga tjänster

Hemstädning
Vi avlastar dig i vardagen. Vårt mål är att anpassa 
våra tjänster till era behov. Vi inleder alltid med 
ett kostnadsfritt besök där vi går igenom era 
önskemål och bedömer tidsåtgången. Om du blir 
abonnemangskund vet du alltid vad det kommer att 
kosta, du får dessutom billigare timtaxa och det är 
alltid samma person som kommer hem till dig på 
samma veckodag.


