CHECKLISTA FÖR STÄDNING
Städning







Följ städinstruktionen för mopparna och rengöringsmedlen
Dammsugare finns i städskrubben vid toaletten
Moppstativ och moppar finns i städskrubben
Disktrasor och mirakeltrasor finns under diskbänken
Rengöringsmedel finns under diskbänken och i städskrubben
Soppåsar och sopsäckar finns under diskbänken och i städskrubben

Sophantering
Alla sopkärl skall tömmas på avsedd plats
□ stoppa en plastkasse i kompostbehållaren och ta med hem till den egna komposten
 Papper slängs i återvinningen.
 Grovsopor slängs i soprummet. OBS presentpapper slängs EJ i pappersåtervinningen.
 Sortera även färgat och ofärgat glas, hårdplast, metall och batterier.

Köket









Gör rent termosarna.
Gör rent ugnen, läs instruktionen för ugnen.
Gör rent spisen, använd trasa och diskmedel, eller grovrent.
Läs igenom instruktionen för diskmaskinen innan den används.
Torka av luckorna och lådorna (även ovanpå kanterna).
Torka alla bänkar och diskbänken.
Ställ glas, porslin, bestick och övrigt köksgeråd på rätt plats.
Dammsug vid behov (ställen som är svåra att moppa), annars moppa och våttorka golvet.

Rummen






Vid förlust av glas, tallrikar etc, ange detta på returblanketten.
Torka av borden och stolarna. Ställ tillbaka dem på avsedd plats.
Torka av bänkarna
Torka av altandörrarna och fönstren vid behov.
Dammsug vid behov (ställen som är svåra att moppa), annars moppa och våttorka golvet.

Toaletterna







Töm papperskorgen. Sätt dit ny påse vid behov. Kontrollera även den lilla för
hygienartiklar.
Rengör spegel. Använd den röda mirakeltrasan till alla stegen.
Rengör handfatet.
Kontrollera att väggarna är rena och torka av vid behov.
Rengör toaletten.
Moppa och våttorka golvet.

Entrén



Dammsuga mattan.
Torka av fläckar på väggar och dörrar vid behov.

Utemiljön


Plocka bort marschaller, skräp, fimpar och annat!

Lämna inte kvar några dekorationer eller annat. Kaffe eller te kan lämnas på hyllan för
detta i ett skåp i köket. Övriga ätbara saker (ej färskvaror) får lämnas på hyllan i
skåpet bredvid kylen. Lämna inget kvar i kylskåpet.
För att vi ska klara att sköta Gårdshuset kan just du behöva lämna lokalen i bättre
skick än när du kom…..

