Hovedrengøring
I maj og november skal køkkenet gøres hovedrent.
Hovedrengøringen skal udføres af samtlige beboere i fællesskab.
Varmemesteren skal have besked, når arbejdet er afsluttet, så det kan blive
kontrolleret og godkendt.
I forbindelse med gentagen mangel på opfyldelse af nedenstående minimumskrav,
tilkalder varmemesteren et rengøringsselskab til at gøre rent på gangens regning.
Rengøringsmidler m.m. findes i rengøringsskabet i køkkenet hvis der mangler midler
kontaktes varmemesteren.
Varmemesteren kontrollerer og gennemgår køkkenet efter endt hovedrengøring.
Arbejdet omfatter:
Køkken
• Køleskabe og fryser rengøres ud- og indvendigt og på bagsiden.
• Vask gulvet under køleskabene.
• Loft, vægge, paneler/træværk vaskes med sæbevand.
• Ruder vaskes.
• Vandhanen (det hele) + køkkenvasken afkalkes.
• Gardiner vaskes ved gardinprogram 40 grader.
• Gulv skures – behandles med specielt gulvplejemiddel, som kan fås hos
varmemesteren
• Sofaer tørres af i vand tilsat sæbespåner.
• Lysarmatur rengøres.
• Komfurer rengøres på alle ud- og indvendige flader.
• Væggen og gulvet bagved komfurerne rengøres.
• Mikrobølgeovn tørres af udenpå og indvendigt med en fugtig klud.
• Emhætter skilles ad, og rengøres (også filtrene).
• Alle køkkenskabe og skuffer rengøres ud- og indvendigt.
• Private skabe rengøres af den enkelte beboer.
• Spiseborde vaskes.
• Hylder på væggen rengøres.
• Radiator rengøres.

Ugentlig rengøring
Køkken
• Støvsugning og vask af gulv.
• Paneler tørres af med en fugtig klud.
• Borde og andre overflader i køkkenet tørres af.
• Vask og armatur skrubbes og tørres af.
• Vaske skab under køkkenvask.
• Ovn og komfur vaskes af, indvendigt og udvendigt.
• Ovn plader og riste rengøres efter behov.
• Emhætte tørres af.
• Mikrobølgeovn tørres af udenpå og indvendigt.
• Dørhåndtag og øvrige håndtag, inkl. køleskabe tørres af.
• Lamper og borde tørres af.
• Skraldespand tømmes og smides ud og ny pose isættes.
1. Rengøringsplanen går fra tirsdag til tirsdag. Varmemesteren tjekker
rengøringen på de markerede områder tirsdag morgen (så det er oplagt at gøre
rent mandag aften)
2. Hvis rengøringen ikke er ordentligt udført, bestilles der omgående professionel
rengøring uden forudgående varsel til beboeren. Regningen for rengøringen vil
blive opkrævet den ansvarlige beboer (iht. rengøringsplanen) sammen med
huslejen.
3. Det er tilladt at bytte i forhold til planen. Man hæfter på trods af dette for
området iht. planen.
4. Har du spørgsmål kan du kontakte kollegierådet eller varmemesteren.

