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(September 2016) 

 

ALLMÄNT 

§ Vid behov torka speglar, element, lampor, mellan bordskivor, dörrar mm. 

§ Dörrhandtagen och ljusknappar torkas alltid av. 

§ Dammtorka fönsterbrädor, övriga hyllor och ytor minst en gång i veckan. 

§ Töm papperskorgar vid varje städtillfälle. 

§ Dammsug/piska mattor. 

 

TRASA/MOPPGARN/SVABBGARN 

§ Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen får trasa/moppgarn/svabbgarn endast 
användas en gång och därefter måste de tvättas. Använda 
trasor/moppgarn/svabbgarn hängs upp (väl ursköljda) i städskrubben, 
städansvarig tvättar alla dessa varannan vecka (>60 grader). 

§ Samma trasa får heller inte användas mellan de olika avdelningarna. 

§ När man börjar städa får man alltså inte ta de hängande 
trasorna/svabbgarnen, endast de som ligger på hyllan rakt fram. 

§ En och samma trasa kan dock användas i följande ordning (efter 
ursköljning): 

Bord, stolar, hyllor etcà handtag/dörrar/dörrkarmarà handfatà toalett 
(eller använd papper att tvätta toaletten med). 

Endast GULA trasor i köket! De använda gula trasorna läggs sedan till 
höger längst in i torkrummet (OBS! Inte i påsen för smutsiga trasor som 
hänger i städskrubben). 

§ OBS! Skölj trasa/svabbgarn ofta. 

 

GOLVEN  

§ Golven rengöres vid varje städtillfälle. Dammsug golven innan de torkas 
med mopp/svabb.  

§ Svabben måste vara väl urvriden och så lite allrengöringsmedel/såpa som 
möjligt skall användas. ”Svabbgarnen” sitter med kardborre, man drar loss 
genom att hålla i öglan, doppar i vattnet och pressar ur vattnet med 
pressen. 

§ Parkettgolvet i Naturrummet (Mulleavd) våttorkas med VÄL URVRIDEN 
trasa. 



 

 

ENTRÉN 

Det är särskilt viktigt att golvet blir rent i entrén då smutsen där annars lätt 
sprider sig till de andra avdelningarna. 

§ Dammsug golv och mattor, svabba golvet. 

§ Torka av skohyllor och hyllor. 

§ Torka av elementen. 

§ Kom ihåg att även dammsuga och svabba i torkrummet. 

§ Glöm ej att även städa kontoret. 

 

TOALETTER 

Köket och toaletterna städas extra noggrant! Följ städordningen strikt: 
Bord, stolar, hyllor etcà handtag/dörrar/dörrkarmarà handfatà toalett 

§ Golven våttorkas vid varje städtillfälle. 

§ Handfat och toalettstolar med särskilt utspädd sanitetsrengöring (undvik 
golvytan – de tål ej medlet). 

§ Knopparnas skötrumsvask tvättas också med sanitetsrengöring. 

§ Torka av dörrhandtag/dörr och dörrkarmar. 

 

MATRUM 

§ Golvet våttorkas minst en gång i veckan med lite allrengöringsmedel/såpa. 

§ Torka av bord och stolar vid varje städtillfälle. 

 

KÖKET 

Köket och toaletterna städas extra noggrant! 

§ Golvet våttorkas vid varje städtillfälle, kom ihåg skafferigolvet (rulla ut de 
lådor som står på golvet i skafferiet så att hela golvet kan rengöras). 
Använd särskild borste på skaft för rengöring av golvlister och golvhörn. 

§ Torka av arbetsbänkar, kakel (=aluminiumplattor), fönster, kyl-, frys- och 
skåpsdörrar inklusive handtag och köksfläkt. 

§ Sopsorteringslådorna under diskbänken skall tömmas och kastas vid 
återvinningscentral vid varje städtillfälle, för att inte bli överfulla. OBS! De 
gröna återvinningskärlen vid Mulleborg får ej användas av oss föräldrar 
(de töms av pedagogerna och barnen i pedagogiskt syfte som en del i 
arbetet med ”Grönt flagg”). Grov- och miljöfarligt avfall lämnas på Stockby 
återvinningscentral. 



 

 

 

ÅTERVINNING I STÄDSKRUBBEN 

Återvinningen i städskrubben hör till området ”Entré & Kök”. 

 

STÄDMATERIAL 

På insidan av städskrubbsdörren finns en lista på material som skall finnas.  

Skriv gärna i om ni saknar något, gärna lite innan städmaterialet tar slut 
(framförhållning). 


