
Nykraft Kryllbovägen 2 B, 825 32 Iggesund  
 
Nya Priser fr.o.m 1 januari 2018 
  

inkl.moms /per.person efter rut inkl.moms/ p.p  
  

Hemstäd fasta kunder 396 kr tim 198 kr tim  
Enstaka städ 420 kr tim 
Trädgårdsarbete 420 kr tim 210 kr tim 
Snöskottning 420 kr tim 210 kr tim 
Mindre byggjobb 420 kr tim 294 kr tim (avdrag 30 %) 
Övriga tjänster, ej rot/rut 396 kr tim 
 
Obs! Minsta debiterbar tid är 30 min, på städ kommer alltid minst 2 personer.  
Arbetstimmar debiteras per person. 
 
Flyttstäd/byggstäd  inklusive fönsterputs    0 - 150 kvm 

    80 kr kvm    40 kr kvm  
Mycket nedsmutsad flyttstäd  inklusive fönsterputs  0 - 150 kvm   

  90 kr kvm    45 kr kvm 
Flyttstäd/byggstäd  inklusive fönsterputs 150 - 250 kvm 

   70 kr kvm   35 kr kvm 
Mycket nedsmutsad flyttstäd  inklusive fönsterputs  0 - 150 kvm   

  90 kr kvm    45 kr kvm 
 

Städmaterialet är inkluderat i priset och restid. 
Obs! Vid städ av dödsbo utgår inget rut-avdrag. 
 
Fönster (små upp till normalstandard ca 1 m-1,5m) 
Putsning på 2 sidor  
1 fönsterruta 120 kr   60 kr   
2 fönsterrutor 150 kr  75 kr 
3 fönsterrutor och mer 180 kr  90 kr 
Balkongdörr helfönster 120 kr  60 kr  
Större fönster från 1,5 m 180 kr  90 kr 
 
Fönster små upp till normalstandard ca 1 m-1,5 m 
Putsning på 4 sidor  
1 fönsterruta 130 kr   65 kr  
2 fönsterrutor 160 kr  80 kr 
3 fönsterrutor och mer 200 kr 100 kr 
Balkongdörr helfönster 120 kr  65 kr  
Större fönster från 1,5 m 200 kr 100 kr 
 
Fönster med fasta spröjs och persienntvätt tillägg 10 kr per fönster.  
Vid behov av stege tillägg 150 kr. 



 
 

Grovsopor bortforsling 680 kr   
(full släpvagn vad man hinner med att lasta ca 1 tim på 2 man inkl. bortforsling till tippen)  

Vid mindre hämtning 396 kr/ tim  av enstaka saker, möbler eller några plastsäckar.  
 
( Obs inget rutavdrag på bortforsling, transport, bara i samband med flytt) 
Deponiavgift kan tillkomma vid lämning grovsopor på tippen gällande deras taxa. 
 
Flyttpriser  
2 flyttgubbar inkl. fordon: 1200 kr tim inkl.moms vid mindre bohag  

3 flyttgubbar inkl. fordon: 1300 kr tim inkl.moms vid större bohag från 90 kvm  

Endast bärhjälp: 396 kr tim p/p, efter rutavdrag 198 kr p/p. 

 
Riktpriser arb.tid vid flytt Pris            efter rut  
(1 rok) 0-50 kvm (ca 3-5 tim)   4 tim 4,800 kr 2,400 kr  
(2 rok) 55-65 kvm (ca 5-7 tim)   6 tim 7,200 kr 3,600 kr  
(3 rok) 65-90 kvm (ca 7-9 tim)   8 tim 9,600 kr 4,800 kr  
(4 rok) 90-140 kvm, 3 st (ca 8-10 tim) 9 tim     11,700 kr 5,850 kr 
 Villa över 140 kvm, 3 st (ca 9-11 tim)11 tim     14,300 kr 7,150 kr  
Räkna med 3 till 4 flyttgubbar krävs vid större flytt.  
Cirka tider för flytt och förutsättningen för ovanstående priser, är att allt är nedpackat i 
flyttlådor! 
 

Tillägg som tillkommer på alla tjänster 
Milersättning   55 kr mil  
Milersättning släp  65 kr mil 
 
En mindre kostnad för restid tillkommer med halva timkostnaden, då vi åker fram och 
tillbaka från orter utanför vårt närområde Iggesund,( gäller ej vid flytt och byggstädning,då 
detta ingår) 
 


