
Organisk kemi, 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 

B01-057b Undervisningslokal – Geovetenskap    

1 ggr dag  Papperskorgar  tömning, byte av insatspåsar    

06.00-08.30 Golv rengöring 

 

Bord, fönsterbrädor rengöring, bortplockning av skräp 

 

Skrivtavlor, rännor rengöring 

 
  1 ggr vecka OH-apparat, kablage rengöring, upphängning 

 

Dörrhandtag, dörrblad, glas rengöring 

 
  1 ggr månad Dörrkarmar, golvlister rengöring 

 

stolsitsar dammsugning 
B05-000  Forskningslaboratorie   

2 ggr per vecka Papperskorgar tömning, byte av insatspåsar 

 

Golv rengöring, maskinkörning 

B05-009 Forskningsslab –  Arrhenius hus A plan 3-5 (Biokemi) 

1 ggr dag  Papperskorgar  tömning, byte av insatspåsar    

2 ggr vecka Golv rengöring, maskinkörning 

1 ggr månad Fönsterbrädor rengöring 

 

Dörr-/karmar 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 
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 

 



Organisk kemi, Inst för 

 

B15-000  Korridorer      inom institutioner/enheters ytor   

2 ggr vecka Golv rengöring, maskinkörning 

  
 1 ggr månad Fönsterbräden, golvlister rengöring 

B15-009 Korridor, passage –  Arrhenius hus A plan (2, 3, 4, 5 (Biokemi ochh biofysik)) 

2 ggr veck a Papperskorgar tömning, byte av insatspåse  

 

Golv rengöring 

1 ggr månad Fönsterbrädor, 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 

 
  

 

Toalettborste bytes vid behov 
B17-000  Duschar, omklädningsrum   

1 ggr vecka Golv rengöring 

 

Väggar, dörr-/karmar rengöring 

 

Inredning, rörledningar rengöring 

H4-000 Arrhenius hus A plan 5   

1 ggr dag Golv/hårda ytor kombimaskin fuktmoppning 

3 ggr vecka Golv/mattor dammsugning 

1 ggr vecka Fönsterbrädor, Bordsben/stativ  avtorkning 

 

Golvlister avtorkning 

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


