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BESKRIVNING

Dags att städa igen? Detta evighetsarbete som otacksamt nog måste utföras gång på gång, hur fint du än
putsar och hur noga du än skrubbar. Det bara måste göras och är sällan särskilt kul. För många är städning
dessutom en källa till konflikter och stress. När ett par flyttar ihop har de ofta olika referensramar när det
gäller just städning. Hur ofta ska vi städa? Vad är viktigt att städa? Och hur städar vi egentligen? När paret
sedan blir föräldrar vill de så småningom att barnen hjälper till att städa. Kanske sätts vecko- eller
månadspengens storlek med hänsyn till hur mycket barnen hjälper till i hemmet. Vad och hur ofta ska då
barnen städa och hur mycket anser föräldrarna att det är värt i pengar? Vill du undvika att hamna i den
klassiska vardagsfällan där dammråttor och såsfläckar är det hetaste samtalsämnet är den här boken precis
vad du behöver - en lättsam guide till ett renare och roligare liv! Du får tips på hur du bäst organiserar din
städning så att du istället kan spendera din dyrbara tid på trevligare saker. Kort sagt - vår Städmanual gör
ditt vardagsliv enklare!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kontakt & Felanmälan

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Städmanual : snabb hjälp... | 60 SEK - bokborsen.se

Pris: 88 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Städmanual av Nina Hultqvist (ISBN
9789187795459) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid ...

Gör det själv-böcker | Köp en gör-det-självbok billigt här

Städmanual : snabb hjälp till ett enklare vardagsliv! av Nina Hultqvist Städmanualen gör ditt vardagsliv
enklare! Fläckboken av Fredrik Colting Lär dig knepen ...
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