STÄDVECKA 6-12 januari
Tidigare städdag som legat innan terminsstarten höst och vår blir från 2019
städvecka. Detta möjliggör att det finns flera dagar och tider att hjälpa till att
hålla våra lokaler i trevligt skick.

Aktivéra är en ideell förening och är beroende av
alla medlemmar♥
VECKA 2
MÅN-FRE – Städskåp, hall, omklädningsrum och lounge kommer att vara upplåst
och tillgängligt för städ 8-21
MÅN-FRE – A-salen och cykelsalen upplåst i samband med passen under veckan
(till kl. 21.00 om städning pågår)
LÖR fm. – lokalerna uppbokade för utbildning av instruktörer
LÖR em. – Upplåst 13-18

SÖN – ÖPPET HUS Upplåst från 8-18

OBS! ALLA GOLV DAMMSUGS OCH TORKAS SISTA DAGEN PÅ
STÄDVECKAN

* Möjligt att utföra i samband med pass (se julschema v.2) samt söndag v.2

To do
Städa loungen

Rengöra
träningsredskap*

Städa
receptionen *

Städa
omklädningsrum

Planeras utföras av,
Vem/vilka?
Städa ur kylskåpet
Damma och torka ytor i loungen
Städa ur skåpen
Kalka av kaffebryggare och vattenkokare
Vädra filtar
Tvätta fönster (invändigt)
Rengöra spinningcykel → Se separat instruktion i cykelsalen
Rengöra stepbrädor
Rengöra hantlar och lådorna de ligger
Rengöra träningsmattor
Rengöra KB
Rensa hyllor, bord och kassan
Damma och torka av ytor
Tvätta fönster (invändigt)
Damernas toaletter (inkl. handfat och ytor)
Herrarnas toaletter (inkl. handfat och ytor)
Damernas duschutrymmen (inkl.
golvbrunnar)
Herrarnas duschutrymme (inkl.
golvbrunnar)
Damernas. Damma och torka av allmänna
ytor: Speglar, hyllor, bänkar och krokar.
Herrarnas. Damma och torka av allmänna
ytor: Speglar, hyllor, bänkar och krokar.
Damernas. Kalka av tvättho

Förrådet vid
cykelsalen*

Hall/korridor

Cykelsalen*

A-salen*

Rengöra dörrar
och lister

Herrarnas. Kalka av tvättho
Toaletten (inkl. handfat och ytor)
Rensa golvbrunnen i tvättmaskinsförråd
Damma/torka ytor
Rensa tvättmaskinsförrådet
Köra rengöringsprogram på tvättmaskinen
Putsa tavlor
Damma och torka allmänna ytor
Torka av skohyllorna
Tvätta fönster (invändigt)
Damma och torka allmänna ytor
Tvätta fönster (invändigt)
Putsa speglar
Damma trummor i taket
Dammsuga takgaller
Tvätta fönster (invändigt)
Putsa speglar
Damma och torka allmänna ytor
Torka av ALLA dörrar och dörrfoder i
lokalen

Avslutat Sign
datum

Välkommen till Aktivéras STÄDVECKA!
1. Läs igenom städschemat och kolla vad som ej är gjort.
2. Boka in dig på vald uppgift genom att skriva ditt namn i kolumnen ”planeras
utföras av”
3. Utför din uppgift när det passar dig under veckan
4. Gå till städskrubben som ligger intill herrarnas omklädningsrum längst ner i
korridoren för att kontrollera vart de redskap du behöver finns
5. Städa :)
6. Markera slutdatum samt signatur när du är klar!
7. Du är fantastisk!

Om du funderar över något eller saknar något och du inte har någon på plats som kan svara på din
fråga, tveka inte att höra av dig så ska jag försöka hjälpa till!
/Caroline, ring eller smsa 0703457784

Rengöring av spinningcyklar
1. Blanda vatten och rengöringsmedel i en hink
2. Avlägsna styre och sadel
3. Tvätta av alla delar med disktrasa
4. Använd svinto till "hjulen"
5. Torka torrt med torr trasa
6. Montera ihop
Notera nedan vilken spinningcykel du tvättat samt sätt en post-it på sadeln

Cykelnummer

Datum

Signatur

