
BRF Norra Friheten Städschema

 

Ljusnevägen 2 Ljusnevägen 4 Ljusnevägen 6

Entréplan samt plan 1, 2, 3 och 4 Entréplan samt plan 1, 2, 3 och 4 Entréplan samt plan 1, 2, 3 och 4

Avfläckning av glas entrédörr Avfläckning av glas entrédörr Avfläckning av glas entrédörr

Postlåda och namntavla avtorkas/våttorkas Postlåda och namntavla avtorkas/våttorkas Postlåda och namntavla avtorkas/våttorkas

Utsida/insida hissdörr samt hissens väggar och spegel avtorkas/våttorkas Utsida/insida hissdörr samt hissens väggar och spegel avtorkas/våttorkas Utsida/insida hissdörr samt hissens väggar och spegel avtorkas/våttorkas

Golv sopas och våttorkas Golv sopas och våttorkas Golv sopas och våttorkas

Armaturer torkas av på över- och undersida Armaturer torkas av på över- och undersida Armaturer torkas av på över- och undersida

Målade ytor och fönsterbänkar våttorkas/avtorkas där det finns behov Målade ytor och fönsterbänkar våttorkas/avtorkas där det finns behov Målade ytor och fönsterbänkar våttorkas/avtorkas där det finns behov

Hissdörrens ränna/spår dammsugs från sten/smuts (OBS! Alla våningsplan) Hissdörrens ränna/spår dammsugs från sten/smuts (OBS! Alla våningsplan) Hissdörrens ränna/spår dammsugs från sten/smuts (OBS! Alla våningsplan)

Tvättstuga

VECKO-städning utförd datum: Golv sopas och våttorkas MÅNADS-städning (Gångar lägenhetsförråd)

Målade ytor och fönsterbrädor våttorkas/avtorkas där det finns behov Ljusnevägen 2

Kommentarer: Maskiner, torkskåp - även på ovansidan - och bord våttorkas/avtorkas Golv sopas och våttorkas

Synliga rör avtorkas Synliga rör avtorkas

Rostfri bänk / vask våttorkas/avtorkas Armaturer torkas av på över- och undersida

Fönsterbänkar våttorkas/avtorkas Målade ytor och fönsterbänkar våttorkas/avtorkas där det finns behov

Det rostfria utslagstråget med grovsil på baksidan av tvätt maskinerna rengörs Ljusnevägen 4

Toalett och vask rengörs och våttorkas/avtorkas. Toalettpapper fylls på Golv sopas och våttorkas

MÅNADS-städning utförd datum: Sopsäck byts vid behov Synliga rör avtorkas

Fönster putsas vid behov Armaturer torkas av på över- och undersida

Komentarer: Städförråd Målade ytor och fönsterbänkar våttorkas/avtorkas där det finns behov

Golv sopas och våttorkas Ljusnevägen 6

Målade ytor och hyllor våttorkas/avtorkas där det finns behov Golv sopas och våttorkas

Moppar och annat vått material vrids ur och hängs upp för torkning Synliga rör avtorkas

Synliga rör avtorkas Armaturer torkas av på över- och undersida

Rostfri utslagsvask rengörs Målade ytor och fönsterbänkar våttorkas/avtorkas där det finns behov

Lägg i föreningens brevlåda Ljusnevägen 4. Tack! Sopsäck byts vid behov
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