
Lås- och städvecka 
KORRIDOR!

Ha denna lapp på din dörr som påminnelse. 
Skriv det datum du städade i schemat 
vid entrédörren. Sätt lappen på nästa 

städares ytterdörr.

Städvecka 
MATSAL!

Ha denna lapp på din dörr som påminnelse. 
Skriv det datum du städade i schemat 
vid entrédörren. Sätt lappen på nästa 

städares ytterdörr.

I matsalens städområde 
ingår även TV-rum och lekrum.

Städvecka 
TVÄTTSTUGA!
Ha denna lapp på din dörr som påminnelse. 

Skriv det datum du städade i schemat 
vid entrédörren. Sätt lappen på nästa 

städares ytterdörr.

I tvättstugans städområde ingår även 
barnens ritrum och matsalens toalett.



Veckostädning i korridoren
och trapphusen

Dammtorka fönsterbrädor
Sopa eller dammsug golven

Våttorka golven

LÅSRUTINER 
Ytterdörrar mot gården 

Dörr från matsal till gården (sköts av 235)
Dörr från lekrum till gården (sköts av 237)

Dörr mot lekrum från korridor 235
Dörr mot matsal från korridor 237

Dörr i källaren som går ut mot gården
Stäng fönster

Lås dörrar och släck lampor kl. 21.00 varje kväll

Alla i huset får varje månad ett avdrag på 
hyran för att vi sköter städningen själva. 

Titta på din hyresavi så ser du vad du ”får betalt” 
för städ insats och engagemang vid röjardagar!

Veckostädning i matsal, 
tv-rum och lekrum

Vattna blommorna

Torka av plana ytor 

Torka av lamporna över borden

Dammsug

Dammtorka golven

Spola vatten i avloppet i köket

Släng tidningar i återvinningen 

Alla i huset får varje månad ett avdrag på 
hyran för att vi sköter städningen själva. 

Titta på din hyresavi så ser du vad du ”får betalt” 
för städ insats och engagemang vid röjardagar!

Veckostädning i tvätt-
stugan, barnens ritrum 
och matsalens toalett 

TVÄTTSTUGA
Tvätta handdukarna från kök och toalett

Borsta rent filter och fläkt i tumlare och torkrum
Torka av bänk och tvättmaskiner
Töm papperskorg och återvinning

Sopa och våttorka golvet

BARNENS RITRUM
Torka av plana ytor
Töm papperskorg
Torka golvet

MATSALENS TOALETT
Städa toalett och handfat

Töm papperskorg
Häng upp en ren handduk
Fyll på toalettpapper

Torka golvet

Alla i huset får varje månad ett avdrag på 
hyran för att vi sköter städningen själva. 

Titta på din hyresavi så ser du vad du ”får betalt”
för städ insats och engagemang vid röjardagar!


