
Universitetsbibliotek 

 

A06-000 Publika toaletter   

2 ggr dag  Pappers-/sanitetskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring 

 

Inredning rengöring 

 

Förbrukningsmaterial påfyllning 

 
  2 ggr vecka Dörr-/karmar, väggar  rengöring 

 

Rörledningar, golvlister rengöring 
B03-000  Grupprum/filialbibliotek   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring 

 

Mattor dammsugning 

 

Bord, fönsterbräden rengöring, bortplockning av skräp 

1 ggr månad Dörr-/karmar, golvlister rengöring 
B07-000  Publika uppehållsytor/Korridorer   

1ggr dag  Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring, maskinkörning 

 

Bord/läsplatser rengöring, bortplockning av skräp 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar, glaspartier   rengöring 

 

Läslampor avtorkning 

 

Fönsterbräden, golvlistor rengöring 
B08-000  Publika toaletter   

2 ggr dag  Pappers-/sanitetskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring 

 

Inredning rengöring 

 

Förbrukningsmaterial påfyllning 

 
  2 ggr vecka Dörr-/karmar, väggar rengöring 

 

Rörledningar, golvlister rengöring 
B12-000  Kontor/konferensrum   

1 ggr vecka Papperskorgar tömning, byte av insatspåse 

 

Golv/mattor rengöring, dammsugning 

 
  1 ggr månad Fönsterbräden, golvlister rengöring 

 

Dörr-/karmar rengöring 
B14-000  Pentry/lunchrum__personal   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Pappershållare påfyllning 

 

Golv rengöring 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar, glaspartier rengöring 

 

Fönsterbräden, golvlister rengöring 

 

 

 



Universitetsbibliotek 

 

B21-000  Biblioteksdelen__i Geovetenskapens Hus   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Infodiskar rengöring 

 

Återlämningsmaskin rengöring 

 

Arbetsyta bakom diskar rengöring 

 
  

1 ggr vecka Golv rengöring 

 

Mattor dammsugning 

 

Bord, fönsterbrädor rengöring, bortplockning av skräp 

 

Bordslampor 

 

 

Dörr-/karmar, golvlister rengöring 

 

Dataplatser (skärm/t.bord) rengöring 

 

Inre dörrpartier vid rengöring 

 

entré 

 
 

  1 ggr månad Glaspartier rengöring 

 

Armaturer hyllbelysning avtorkning 

U01-006 Grupprum     

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Bord, fönsterbrädor rengöring, bortplockning av skräp 

1 ggr vecka Golv rengöring 

 

Dörr-/karmar, Golvlister  rengöring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitetsbibliotek 

 

U02-000 Biblioteksdelen   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Infodiskar rengöring 

 

Återlämningsmaskin rengöring 

 

Arbetsyta bakom diskar rengöring 

 
  

1 ggr vecka Golv rengöring 

 

Mattor dammsugning * 

 

Bord, fönsterbrädor rengöring, bortplockning av skräp 

 

Bordslampor avtorkning 

 

Dörr-/karmar, golvlister rengöring 

 

Dataplatser 
(skärm/t.bord) 

rengöring 

 

Inre dörrpartier vid rengöring 

 

entré 

 1 ggr månad Glaspartier rengöring 

 

Armaturer hyllbelysning avtorkning 

 

”Heltäckningsmattor” (c:a 900m2 ) * i Huvudbiblioteket 

 ”Gångstråk” dagligen. Gångstråken är idag definierade som  

 entré samt stråket från dörren bort mot experimentalfältet.  

 Det behöver även innefatta från entré mot nuvarande  

 infodisk samt mot utlåningsmaskin. Ytan kommer att   

 definieras på annat sätt efter ombyggnation då funktioner  

 
kommer att ändras 

om. 

 
 

  
 

Resterande yta 1/5-del per dag/vecka. 

   1 ggr kvartal Ljusgårdar, innerglas och glaspartier vid huvudtrapporna- putsning 

 
  2 ggr år Snedställda glaspartier inkl. träpartier – putsning insida 

  
 

 

OBS! De publika toaletterna inom biblioteksdelen städas  

 

enligt arbetsbeskrivning för dessa 

 
 

     Ytor ska efter utförd aktivitet vara damm-, smuts-, och fläckfria 

 

OBS!  Städningen i Biblioteksdelen måste vara utförd innan kl 9.00 

 
  "Läsplatser” (650 läsplatser)   

 
  1 ggr dag Bord rengöring, bortplockning skräp 

"Dataplatser” (80)     

2 ggr vecka 
Tangentbord, 
datorskärmar 

rengöring 

 

Bord rengöring, bortplockning skräp 

 
  1 ggr månad Kablar avtorkning 



Universitetsbibliotek 

 

U03-000 Datasalar     

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåse 

 

Golv rengöring 

 

Fönsterbräden rengöring, bortplockning av skräp 

 
  

1 ggr månad 
Tangentbord, 
datorskärmar 

rengöring 

 

Dörr-/karmar, golvlister rengöring 

U04-000 Huvudentreér     

1 ggr dag Golv rengöring 

 

Golvmattor dammsugning 

 
  3 ggr vecka Glaspartier/portik rengöring 

 

Dörr-/karmar, golvlister  rengöring 

 
  > Vintertid behöver skrapgaller rengöras tömmas på grus 2 ggr per månad 

U06-000 
Huvudtrappor     

1 ggr dag Publik huvudtrappa/ rengöring 

 

avsatser och trappsteg rengöring 

 

Trapp, -räcken, -sidor 

 
 

  1 ggr vecka Golvmattor dammsugning 

 

Glaspartier rengöring 

 

Fönsterbrädor, golvlister rengöring 

 

Dörr-/karmar rengöring 

U07-000 Övriga trappor   

1 ggr vecka Trappsteg, avsatser rengöring 

 
Trapp, -räcken, -sidor rengöring 

 

Glaspartier rengöring 

 

Fönsterbrädor, golvlister rengöring 

 

Dörr-/karmar rengöring 

U08-000 Hissar     

1 ggr dag Golv rengöring 

 
  1 ggr vecka Manöverpanel, dörrar, rengöring 

 

Skyltar, glaspartier, 
speglar   

rengöring 

U09-000 Hissar     

1 ggr vecka Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring 

 
  1 ggr månad Fönsterbrädor, golvlister rengöring 

 

 

 



Universitetsbibliotek 

 

U10-000 Korridorer___inom kontorsdelen   

1 ggr vecka Papperskorgar  tömning, byte av insatspåse 

 
Golv rengöring, maskinkörning 

 
Golvmattor dammsugning 

 
Fönsterbrädor, golvlistor rengöring 

   
1 ggr månad Dörr-/karmar rengöring 

 

Glaspartier rengöring 

 
  1 ggr år Kabelrännor dammsugning 

U11-000 Pentry, lunchrum, matplatser   

2 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar efter lunchtid 

 
  

 

Pappershållare påfyllning 

 

Golv rengöring 

 
  1 ggr vecka Dörr-/karmar, golvlister rengöring 

 

Glaspartier rengöring 

U12-000 Personaltoaletter   

1 ggr dag Pappers-, sanitetskorg  tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring 

 

Inredning 

 

 

Förbrukningsmaterial påfyllning 

 
  1 ggr vecka Väggar, golvlister, dörrar 

 

 

rörledningar avtorkning  

U14-000 Godsmottagning, sortering SUB 118 kvm   

2 ggr vecka Golv  rengöring 

 

Mattor dammsugning 

Alla ytor ska efter utförd aktivitet vara damm-, smuts-, och fläckfria. 


