Städvecka felleshuset Integralen
Städutrustning: Städutrustning samt påfyllnadsvaror hittas i teknikrummet i
samlingslokalen.
Rapportera brister eller synpunkter: Om du vill ge förslag eller rapportera om något är
trasigt, eller vid andra frågor, brister eller synpunkter, så hör gärna av dig till
info@kvarteretintegralen.se, det går också bra att nå Alexandra på tel. 0737773285.
I början och mitten av veckan:
 Kontrollera och fyll på vatten vid behov i de båda tunnorna vid odlingsytan med
slangen (gäller endast under odlingssäsongen, på vintern är utekranen avstängd pga.
frysrisk).
 Städa och plocka undan vid behov, t.ex. lägg tillbaka leksaker i lekhörnan, torka bort
eventuella fläckar på bord eller större fläckar på golvet, titta till så att toaletterna och
handfaten är fräscha, ställ tillbaka eventuell disk.
 Kontrollera att alla ytterdörrarna är låsta/stängda (t.ex. dörren på övre plan ut mot
balkongen är ofta olåst, dra upp handtaget för att låsa den dörren).
I slutet av veckan:
 Fyll på vatten i de båda tunnorna vid odlingsytan med slangen (gäller endast under
odlingssäsongen).
 Vattna olivträdet i krukan, med t.ex. vattenkannan, (1 ggr per vecka).
 Kontrollera att alla ytterdörrarna är låsta/stängda (t.ex. dörren på övre plan ut mot
balkongen är ofta olåst, dra upp handtaget för att låsa den dörren).
 Övre plan, växthusdelen:
o Ställ iordning leksakerna i lekhörnan.
o Torka av bord och skåp (det kommer in en del damm och pollen genom
takluckorna).
o Sopa eller dammsug golvet. Torka bort eventuella fläckar.
o Sopa eller dammsug trappan till nedre plan. Våttorka trappan.
 Nedre plan, växthusdelen:
o Torka av bord och pingisbordet. Torka av sittbänkar vid behov.
o Sopa trätrallen, torka bort fläckar vid behov.
 Nedre plan, samlingslokalen:
o Dammsug och våttorka parkettgolvet.
o Torka av bord och köksbänkar.
o Diska och ställ tillbaka eventuell disk.
o Torka bort eventuella fläckar på fönster och dörrar (på några ställen finns
fläckar från lim som inte går bort, det kommer vi åtgärda nästa fixardag).
o Töm soporna och återvinningen vid behov, om kärlen är mer än halvfulla
(tagg till sopsugen/återvinningen finns).
 Toaletterna (3 st, nedre plan):
o Tvätta och torka av handfat, kran och toalettstol samt speglar.
o Dammsug och våttorka golven.
o Se till att toalettpapper och pappershanddukar är påfyllt.
o Töm papperskorgarna vid behov, om kärlen är mer än halvfulla.

