
RENGÖRING AV SOPRUM OCH SOPKÄRL 
Rena och fräscha soprum skapar ökad trivsel, en bättre 
upplevelse och ett högre värde på din fastighet

Du får ett fräscht soprum fritt från lukter
Du bör exkludera städningen av soprum från den vanliga 
städningen. Detta för att jobbet måste göras noggrant och 
säkert med hänsyn till boende, fastigheten och miljön. När  
du anlitar oss så ser vi till att hela soprumsområdet känns 
väl vårdat, friskt och rent. Vi rensar, tvättar och desinficerar 
alla delar i soprum och sopnedkast. Självklart ser vi också  
till att det aldrig uppstår lukter i fastigheten. Vi tar helt enkelt 
hand om ditt soprum, sopnedkast och dina sopkärl och  
håller allt rent.   

Dina sopkärl behöver också tvättas!
För att skapa bra trivsel och uppfylla lagkrav bör även dina 
kärl rengöras regelbundet. När du håller kärlen rena och 
välvårdade höjer du värdet på fastigheten, minskar klagomål 
och slipper oroa dig för att få en anmälan av miljökontoret. 
Dessutom sparar du pengar eftersom kärlen håller längre när 
de hålls rena. Våra sopkärlstvättbilar är miljöanpassade och 
har helautomatisk tvättning av sopkärl. Sopkärlen tvättas 
med ett slutet system vilket innebär att vi inte släpper ut 
något spillvatten utan allt vatten samlas upp i sopkärlsbilen.

Det kan vara svårt att hålla snyggt, rent och fräscht i soprummen. Vissa kastar 
saker där de inte ska kastas. Saker ramlar ur sopkärlen. Soppåsar läcker ibland ut 
en massa kladd på golvet. Och så vidare. Detta innebär en risk för att lukt uppstår 
och om du har riktigt otur kan du få in 
skadedjur som river runt i fastigheten, 
vilket kräver sanering.

Låt oss hålla rent i soprummen så får du: 

  Ökad trivsel hos dina boende och brukare

  Bättre upplevelse av huset som helhet

  Högre värde på fastigheten

  Låg kostnad vid serviceavtal

  Rätt hantering så att du slipper få en  
anmälan av miljökontoret

Teckna vårt skötselavtal och få rabatt! 
Vi hjälper sedan länge många fastighetsägare där vi tecknar 
ett serviceavtal och bestämmer ett intervall när vi gör rent 
soprummen. Det går också bra att någon hos er kontaktar 
oss när det är dags att göra rent soprummen om du av 
någon anledning inte vill att vi kommer i intervaller. När vi 
tillsammans tecknar ett skötselavtal får du rabatt eftersom 
det förenklar och effektiviserar vår arbetsplanering och 
administration. 

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se


