Instruktion för hur man oljar golven i Gårdshuset
Att olja trägolven i salen och lilla rummet är ett viktigt underhållsarbete. Särskilt golvet i
salen slits hårt och utan den skyddande oljan kan färg från vin, saftsås m.m. tränga ner
och sätta fläckar i träet som man sen inte får bort. Golven förblir dessutom vackra.
Därför behöver golven i salen oljas varje till vartannat år, beroende på
användningstrycket. I lilla rummet kan det göras mer sällan i lilla rummet.
Golvet i kontoret har endast oljats en gång hittills (på åtta år).
Golvet i stolsförrådet bör oljas ca vart femte år.

Innan man börjar
Man måste boka arbetet i bokningskalendern. Det går i princip åt tre kvällar för jobbet,
eller motsvarande tid under en helg. När man oljat golvet första gången måste oljan få
härda under flera timmar, bäst är att det får ske över en natt. Efter den andra oljningen
behöver golvet vila ytterligare en natt, eller motsvarande tid under en helg, för att härda
färdigt, innan man kan börja gå på golvet igen.
Gårdshusgruppen ser till att den utrustning man behöver finns. Skurmaskinen står i
traktorförrådet. Gårdshusvärden kan låna ut nyckeln dit.
När man oljar lilla rummet får man börja med att bära ut soffan och de andra grejorna
och ställa det på stengolvet i salen. Pianot måste också flyttas till stengolvet.
Korgstolarna kan tillfälligt lastas in i köket eller i utbyggnaden.
Man behöver ha bra skor medan man jobbar med skurmaskinen. När man sen tassar
runt och torkar bort överskottsolja på vissa ställen kan man använda ett par gamla
sockor, som sen kan slängas.

Arbete den första kvällen, alternativt en f.m.
Golven måste först tvättas med ättiksvatten för att man ska få bort fet smuts.
Erfarenheten visar att golven varit förvånansvärt rena, tack vare skötseln med
professionella städmetoder och utrustning. Det har knappt funnits någon ingrodd smuts

alls och jobbet har därför gått lätt. Efter ”ättikstvätten” ska golven torkas av med rent
vatten och ursköljd skurduk. Sen måste golven få torka ordentligt.
Utrustning och dosering
Man använder 1,5 – 2 dl ättika till 8 liter vatten. Använd de vanliga våtmopparna och vrid
ur dem bara lite grann, så att de är bra blöta. Svep sen golvet med moppen. Vill man
inte jobba med moppar får man använda långborste och skurdukar. Man får också
använda en skurduk för att komma åt dit moppen inte når.

Den första oljningen, den andra kvällen alternativt senare samma dag
Sätt på en rondell på skurmaskinen. Börja olja i ett hörn längst bort. Häll ut en bra skvätt
med olja på golvet, men försök att redan från början dosera efter hur slitet golvet verkar
vara. Ju mattare och strävare trä – desto mer olja behövs. ”Bre ut” oljan på en större bit
av golvet med hjälp av t.ex. en fönsterskrapa. Gå över denna del av golvet med
skurmaskinen tills oljan trängt ner. Blir det för mycket olja kvar, måste den torkas bort
med en trasa, annars härdar den och bildar en fläck eller liten klump.
Det är lättast att vara två personer. Den ena häller och drar ut oljan och den andra
jobbar med skurmaskinen. Detta måste göras direkt eftersom oljan härdar ganska
snabbt och då kan bilda fula märken. Sedan fortsätter man på nästa bit av golvet på
samma sätt.
När man är klar måste skurmaskinen stå på en bit kartong. (Kolla det stora kärlet med
kartong i återvinningsrummet).

Den andra oljningen den tredje kvällen, alternativt nästa förmiddag
I princip gör man om jobbet en gång till, men nu går det fortare. Man ser i regel direkt på
golvet var man kan gå över rätt snabbt med skurmaskinen och vilka delar som behöver
behandlas mer noga. Har golvet redan börjat glänsa lite, är det nästan klart. De matta
fläckarna behöver ytterligare olja. Golvet framför serveringsbänkarna i salen och framför
dörren in till köket slits extra hårt och behöver därför lite extra behandling.
Slipper man torka efter kan man istället ägna en liten stund åt att riktigt ”trycka ner” oljan
i träet och liksom polera lite grann. Därefter ska oljan härda i lugn och ro igen över
natten, eller motsvarande tid under resten av dygnet.
Slutresultatet syns lång väg, det blir vackert och man känner sig klart nöjd.

Slutarbete
Ställ tillbaka möblerna. Ta bort rondellen och släng den. Frakta tillbaka skurmaskinen till
traktorförrådet.

