
Meteorologiska inst 

 

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 

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 

B03-050 Grupprum, fiflialbibliotek –  Arrhenius hus C plan 6 (C645) 

2 ggr vecka  Papperskorgar  tömning, byte av insatspåsar    

 

Golv rengöring 

 

Mattor dammsugning 

 

Bord, fönsterbrädor rengöring, bortplockning av skräp 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar, golvlister rengöring 

B04-050 Undervisningslab –  Arrhenius hus C plan 6 (C659, C659a, C659b, C659c, C659d, C659e, C659f) 

1 ggr vecka  Papperskorgar  tömning, byte av insatspåsar    

 

Golv rengöring, maskinkörning 

 
  

1 ggr månad Bänkar rengöring 

 

Dörr-/karmar rengöring 

B05-050 Forskningsslab –  Arrhenius hus C plan 6 (??meteorologi?) 

1 ggr vecka  Papperskorgar  tömning, byte av insatspåsar    

 

Golv rengöring, maskinkörning 
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 
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 

 

 

 



Meteorologiska inst 

 

B14-050 Pentry, lunchrum –  Arrhenius hus C, plan 6 (C639, C643) 

1 ggr dag  Papperskorg tömning, byte insatspåse 

 

Pappershållare Påfyllning 

 

Golv fuktmoppning 

 

Bänkar rengöring 

 
  1 ggr månad Dörr-/karmar, glaspartier rengöring 

 

Fönsterbrädor, golvlister rengöring 
B15-000  Korridorer      inom institutioner/enheters ytor   

2 ggr vecka Golv rengöring, maskinkörning 

  
 1 ggr månad Fönsterbräden, golvlister rengöring 

B16-050 Hygien, wc, omkl –  Arrhenius hus C plan 6 (Meteorologi) 

1 ggr dag Pappers/sanitetskorgar tömning, byte av insatspåse  

 

Golv fuktmoppning, svabbning 

 

Inredning avtorkning, rengöring 

 

Förbrukningsmaterial påfyllning 

 
  

1 ggr vecka Dörr./karmar, väggar rengöring 

 

Rörledningar, golvlister rengöring 

 
  1 ggr månad Ventiler rengöring 

 

– Toalettborste byts vid behov 
B17-000  Duschar, omklädningsrum   

1 ggr vecka Golv rengöring 

 

Väggar, dörr-/karmar rengöring 

 

Inredning, rörledningar rengöring 

B18-050 Studentlunchrum –  Arrhenius hus C plan 6 (C625) 

1 ggr dag a Pappers/sanitetskorgar tömning, byte av insatspåse  

 

Golv rengöring 

 

Bord rengöring, bortplockning av skräp 

 
  2 ggr vecka Mikrovågsugnar rengöring 

 
  1 gr månad Bordsstativ, stolar rengöring 

 

Dörr-/karmar, glaspartier rengöring 

 

Golvlister rengöring 

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


