
Arkeologi och antikens kultur, Inst. för 

 

B01-000 Undervisningslokaler/hörsalar   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar             

 

Golv rengöring 

 

Bord, fönsterbräden rengöring, bortplockning av skräp 

 

Skrivtavlor, rännor rengöring 

 

Tangentbord, datorskärm   rengöring 

 

Kablage rengöring, upphängning 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar, golvlister rengöring 

   B02-000  Datasalar     

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåse 

 

Golv rengöring 

 

Bord, fönsterbräden rengöring, bortplockning av skräp 

 
  1 ggr månad Tangentbord, datorskärmar rengöring 

 

Kablage rengöring 

 

Dörr-/karmar, 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 

   B04-000  Undervisningslaboratorier   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 
  2 ggr per vecka Golv rengöring, maskinkörning 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar rengöring 

 

Fönsterbräden  rengöring 

   B05-000  Forskningslaboratorie   

2 ggr per vecka Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring, maskinkörning 

   B06-000  Entréer     

1 ggr dag Golv rengöring, maskinkörning 

 

Mattor dammsugning 

 
  

1 ggr vecka Dörr-/karmar, glaspartier rengöring 

   
1 ggr månad Golvlister rengöring 

 
Skrapgaller rengöring 

 

 

  



Arkeologi och antikens kultur, Inst. för 

 

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 

   B09-000  Huvudtrappor,trapphus   

1 ggr dag Avsatser och trappsteg rengöring 

 

Mattor  dammsugning 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar, glaspartier rengöring 

 

Fönsterbräden rengöring 

 

Trappräcken, golvlistor rengöring 

 
  B10-000  Övriga trappor     

1 ggr vecka Avsatser och trappsteg rengöring 

 

Mattor  dammsugning 

1 ggr månad Dörr-/karmar, glaspartier   rengöring 

 

Fönsterbräden rengöring 

 

Trappräcken, golvlistor rengöring 

 
  B11-000  Hissar     

1 ggr dag Golv  rengöring 

 
  1 ggr vecka Manöverpanel, skyltar, 

 

 

Speglar, dörr-/karmar 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 
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B13-000  Studentexpeditioner   

2 ggr vecka Papperskorgar tömning, byte av insatspåse 

 

Golv/mattor rengöring, dammsugning 

 
  1 ggr månad Fönsterbräden, golvlister rengöring 

 

Dörr-/karmar rengöring 

   14-000  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 

   B15-000  Korridorer      inom institutioner/enheters ytor   

2 ggr vecka Golv rengöring, maskinkörning 

  
 1 ggr månad Fönsterbräden, golvlister rengöring 

   B16-000  Personaltoaletter   

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

 

Golv rengöring 

 

Inredning rengöring 

 

Förbrukningsmaterial påfyllning 

 
  1 ggr vecka Dörr-/karmar, väggar rengöring 

 

Rörledningar, golvlister rengöring 

   B18-000  Studentlunchrum   

1 ggr dag Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring 

 

Pappershållare påfyllning 

 

Bord rengöring, bortplockning av skräp 

2 ggr vecka Microvågsugnar rengöring 

 
  1 ggr månad Bordsstativ, stolar rengöring 

 

Dörr-/karmar, glaspartier rengöring 

 

Golvlister rengöring 

   B19-000  Godsmottagning   

2 ggr månad Golv maskinkörning 

1 ggr år  Rörledningar i tak dammsugning 

   
B20-000  Miljöstation/soprum   

2 ggr månad Golv maskinkörning 

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


