
MBW nyhetsbrev – vecka 40, 2018 
 
· Fotografering för hemsidan – MBWs ambition är att presentera bild på vår personal på 
institutionens hemsida. För nya medarbetare och tidigare personer som inte har fotograferat sig 
finns nu möjlighet. Boka tid på bokningslistorna som sätts upp utanför postrummet. 
Tid: 6/11 resp. 15/11,  kl. 10-12 

· Information om lokalvård – Längst ner i detta nyhetsbrev finns information om vilken nivå på 
lokalvård MBW har beställt och vilka veckodagar som städningen utförs. Om städningen inte utförs 
enligt den standarden är det viktigt att vi säger till så att entreprenören blir informerad och kan 
åtgärda och förbättra. Om du ser brister i städningen där du jobbar är vi tacksamma om så snart som 
möjligt meddelar det till service.mbw@su.se 

· FedEx – hur anger du korrekta uppgifter för upphämtning? – För att upphämtning av paketen 
ska gå så smidigt som möjligt är det bästa att du beställer din upphämtning via internet (inte via 
telefon). Logga in på www.fedex.se. Registrera ett eget konto, men uppge MBWs kundnummer. 
Därmed har du dina egna kontaktuppgifter och ditt eget telefonnummer ifyllt i fraktsedeln. Kom 
också ihåg att fylla i fakturareferens 465/gruppledarens namn, så att fakturan hamnar rätt.  

Detaljerade instruktioner och MBWs kundnummer finns uppsatta i postrummet.  

· Fönstertvätt vecka 42 – Vecka 42 (15-19 oktober) är det dags för den årliga fönstertvätten. För 
att våra lokaler ska hålla sig rena och i bra skick samt vara en bra arbetsmiljö önskar vi att alla fönster 
på MBW tvättas en gång om året. 
För att underlätta för personalen som ska tvätta fönstren vill vi ber er att i förväg tömma din 
fönsterbänk och gärna även flytta undan stora möbler så att personalen kommer åt fönstren och kan 
öppna dem. Behöver du hjälp att flytta möbler kontakta service.mbw@su.se 

· Tips och länkar om du är ny i Sverige – På hemsidan https://workinginsweden.se/ kan du kan 
hitta information och länkar för saker som är bra att veta om du är ny i Sverige.  

· Pingis på MBW – MBW har köpt ett pingisbord som en kompletterande möjlighet till 
friskvårdsaktivitet. Det har efterfrågats av våra doktorander. Från och med slutet av nästa vecka 
(v.41) kommer bordet att finns på G2 och stå i korridoren in mot IFSU. När du vill spela drar du ut 
bordet från korridoren samt hämtar nät, racket och bollar i postrummet (skåpet längst in på vänster 
sida). När du har spelat klart är det är förstås väldigt viktigt att ställa tillbaka bordet i korridoren till 
IFSU och lägga tillbaka nät, racket och bollar i postrummet.  

 
· Nya personer vid MBW  – MBW är en dynamisk institution och denna vecka välkomnar vi: 
Postdoktor: Carlos Cardoso Palacios (grupp Nilsson) 
Laboratorieassistent: Maria Kutschke (grupp Bengtsson, Jastroch, Nedergaard och Cannon) 
Student: Ruben Barrios Fdez (grupp Wojcik) 
Erasmusstudent: Anna Woitalla (grupp Theopold) 
 
/Per & Lina 
 
INFORMATION OM LOKALVÅRD PÅ MBW 
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Lokalvården utförs av entreprenören MIAB och koordineras via fastighetsförvaltningen på SU. 
Stockholms universitet är miljöcertifierat och därför sker städningen i linje med miljökraven. Här har 
vi samlat några frågor och svar angående lokalvården på MBW. (ECF har ett eget lokalvårdsavtal och 
egna rutiner.) 
 
Hur ofta ska det städas? Vad städas? 

Typ av rum Frekvens Vad städas 
Kontor 1 g/vecka Golv rengörs (dammsugs ej), papperskorg töms, 

dörrhandtag och strömbrytare torkas 
Kontor 1 g/månad Dörrar och dörrkarmar avfläckas 

fönsterbrädor, golvlister, glaspartier rengörs 
Laboratorielokaler 
(vissa labblokaler tex. 
cellabb och apparatrum 
städas bara 1 g/vecka) 

2 ggr/vecka Golv rengörs (dammsugs ej), papperskorg töms, 
dörrhandtag och strömbrytare torkas 

Laboratorielokaler 1 g/vecka Golv fuktmoppas 
Laboratorielokaler 1 g/månad Dörrar och dörrkarmar avfläckas 

fönsterbrädor rengörs 
Kylrum 1 g/månad Golv dammsugs och fuktmoppas, papperskorg 

töms, dörrhandtag och strömbrytare torkas 
Korridorer 2 ggr/vecka Golv rengörs (dammsugs ej), papperskorg töms,  
Korridorer 1 g/vecka Golv maskinrengörs, innerglas rengörs 
Korridorer 1 g/månad Dörrar och dörrkarmar avfläckas 

fönsterbrädor, belysningsknappar, golvlister 
rengörs 

Lunchrum och kök 5 ggr/vecka Golv fuktmoppas (dammsugs ej), papperskorg 
töms, dörrhandtag och strömbrytare torkas 
Bord torkas av 

Lunchrum och kök 1 g/vecka Golv dammsugs, Diskbänk, kakel, fönsterbrädor, 
golvlister, övriga fria ytor rengörs 
Skåpdörrar, kyl/frys-dörrar, mikrovågsugnar 
rengörs på utsidan 

Seminarierum och 
mötesrum 

2 ggr/vecka Golv rengörs (dammsugs ej), papperskorg töms, 
dörrhandtag och strömbrytare torkas, bord och 
försterbrädor torkas + skräp plockas bort, 
skrivtavlor rengörs, kablage rengörs 

Seminarierum och 
mötesrum 

1 g/månad Dörrar och dörrkarmar avfläckas, 
golvlister rengörs 

Toaletter 5 ggr/vecka Golv rengörs (dammsugs ej), papperskorg töms, 
dörrhandtag och strömbrytare torkas, 
förbrukningsmaterial fylls på 

Toaletter  1 g/vecka Dörrar och dörrkarmar avfläckas, väggar, rör, 
golvlister rengörs. Toalettbortse byts vid behov 

Duschrum 5 ggr/dag Golv, väggar, rör, golvbrunn rengörs 
 
Vissa förråd städas inte regelbundet. 
Under sommaren städas det med lägre frekvens 
 
Ytorna ska efter städningen vara damm- och smutsfria. Golven våt-torkas med mopp. Moppar som 
används på labb får inte användas i kontor. För skonsam rengöring används vatten som 
rengöringsmedel. På toaletterna används godkända sanitetsmedel.  



 
Om du vill ha mer info om detta, eller har andra frågor om städningen v.g. kontakta intendent 
Heinrich von Fircks, heinrich.vonfircks@su.se  
 
Vilka dagar städas olika utrymmen? 
Byggnad E 
Måndagar:  Plan 5 laboratorier, kontor och korridor 
Tisdagar:  E538b, E538c, E540a, E540b   
Onsdagar:  Plan 3 laboratorier, kontor och korridor 
Torsdag:  Plan 5 laboratorier och korridor 
Fredag:  Plan 3 laboratorier och korridor 
 
Byggnad F 
Måndagar:  Plan 5 laboratorier, kontor och korridor samt plan 3 laboratorier och korridor 
Tisdagar:  Plan 4 laboratorier, kontor och korridor 
Onsdagar:  Plan 3 laboratorier, kontor och korridor 
Torsdagar: Plan 5 laboratorier och korridor 
Fredagar: Plan 4 Laboratorier och korridor + IFSU 
 
Görs grovstädning? 
En gång per år genomförs ”golvvård” då golven skuras med maskin och får en avslutande 
polishbehandling. Detta arbete sker under sommarmånaderna.  
Storstädning sker också en gång per år. Denna städning kompletterar den dagliga städningen.   
Fönstren i våra byggnader tvättas på hösten. 
 
Om jag har behov av en extra städning - hur går jag tillväga? 
MBW har en begränsad budget för lokalvård som täcker den regelbundna städningen samt vissa 
extra insatser såsom flyttstäd och golv-”nollning”. Eftersom extra städning kostar extra pengar ska 
alla behov av extra städning koordineras via den tekniska gruppen. Kontakta service.mbw@su.se om 
du har behov av extra städning. 
 
Om jag har klagomål på städningen - hur går jag tillväga? 
Ser du att något som är inte städat enligt schema så skicka ett mail till service.mbw@su.se  så 
vidarebefordrar vi detta till MIAB och fastighetsavdelningen. Notera att städning är en färskvara, och 
därför måste man anmäla klagomål på en gång.  
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MBW newsletter – week 40, 2018 
· Photo sessions for the MBW web site – MBW’s ambition is to present photos of our staff on the 
department web site. In November, there will be two occasions to take your photo. Book your time 
on the time sheets outside the mail room at F3.  
Dates: Nov 6 and Nov 15,  Time: 10 am – 12 am  

· Information on cleaning of the facilities – At the bottom of this newsletter, you will find 
information on the level of cleaning at MBW and what weekdays the cleaning is performed. If you 
experience that the cleaning is not being performed at the expected level, we are grateful if you 
report it to service.mbw@su.se. Then we can inform the contractor and they get the chance to fix 
and improve.  

· FedEx – how to get parcels picked up properly – When you send a parcel with FedEx you 
should place the order on Internet (not via telephone). Log in on www.fedex.se. If you do not have 
an account you should register your own account, but use the MBW customer ID. Hence, you will be 
able to fill in your own contact details. Don’t forget to fill in the reference for the invoice as 465/ 
groupleader name, so the invoice will be correctly addressed. Detailed instructions and the MBW 
customer ID are posted in the mailroom.  

· Window cleaning is coming up – October 15-19 all windows at MBW will be cleaned. To keep 
our facilities clean and in good condition we wish that all windows are cleaned once a year.  
Prior to the window cleaning, we will ask you to clear the window sills and clear large pieces of 
furniture so the cleaning staff can access to the window. If you need help with moving furniture, 
please contact service.mbw@su.se 

· Tips and links for you who are new in Sweden – On the website https://workinginsweden.se/ 
you may find information and links that is good to know if you are new in Sweden.  

· Play Ping-Pong at MBW – On request from the PhD students, MBW has bought a Ping-Pong table 
to serve as an additional facility for wellness activities. Starting from the end of next week (week 41), 
the table will be on G2, in the corridor that leads into IFSU. When you wish to play, you move the 
table out of the corridor, fetch net, rackets and balls in the mailroom (the rear cupboard to the left). 
After finish playing, it is important that you move the table back into the corridor and replace the 
net, rackets and balls in the mailroom.  

 
· New persons at MBW  – MBW is a dynamic department, this week we welcome: 
Post doctor: Carlos Cardoso Palacios (group Nilsson) 
Lab assistant: Maria Kutschke (groups Bengtsson, Jastroch, Nedergaard and Cannon) 
Student: Ruben Barrios Fdez (group Wojcik) 
Erasmus student: Anna Woitalla (group Theopold) 
 
/Per & Lina 
 
INFORMATION FACILITY CLEANING AT MBW 
The cleaning of MBW is performed by MIAB, coordinated by the property management at SU. 
Stockholm University has an environmental certificate, and cleaning must comply with the 
environmental requirements. In this letter we give answer to some common questions about the 
cleaning of the MBW premises. (ECF has its own agreement and its own routines)  
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How often and how is the cleaning preformed?  

Type of facility Frequency Action 
Offices Once a week Floors are cleaned (no vacuum cleaning) 

Trash bins are emptied, door handles and 
switches are cleaned 

Offices Once a month Doors and door frames are ”despotted” 
Window sills, skirtings, glassed areas are cleaned 

Laboratories 
(some labs e.g. call labs; 
apparatus rooms are 
cleaned only once a week)  

Twice a week Floors are cleaned (no vacuum cleaning) 
Trash bins are emptied, door handles and 
switches are cleaned 

Laboratories Once a week Floors are mopped 
Laboratories Once a month Doors and door frames are ”despotted” 

Window sills are cleaned 
Cooling rooms Once a month Floors are vacuum cleaned and mopped 

Trash bins are emptied, door handles and 
switches are cleaned 

Corridors Twice a week Floors are cleaned (no vacuum cleaning) 
Trash bins are emptied 

Corridors Once a week Floors are cleaned with machine 
Glassed areas are cleaned 

Corridors Once a month Doors and door frames are ”despotted” 
Window sills, skirtings, switches are cleaned 

Lunch rooms and kitchens Daily Floors are mopped (no vacuum cleaning) 
Trash bins are emptied, door handles and 
switches are cleaned, tables are wiped 

Lunch rooms and kitchens Once a week Floors are vacuum cleaned 
Sink, bench, tiles, window sills, skirtings are 
cleaned  
Doors of cupboards, fridge and freezers and 
microwave ovens are cleaned on the outside  

Seminar and meeting 
rooms 

Twice a week Floors are cleaned (no vacuum cleaning) 
Trash bins are emptied  
Door handles, switches, tables, window sills are 
cleaned 
White boards are and cables are cleaned 

Seminar and meeting 
rooms 

Once a month Doors and door frames are ”despotted” 
Skirtings are cleaned 

WC Daily Floors are cleaned (no vacuum cleaning) 
Trash bins are emptied  
Door handles and switches are cleaned 
Disposables are re-filled 

WC Once a week Doors and door frames are ”despotted” 
Walls, pipes, skirtings are cleaned 

Showers Daily Floors, walls, pipes, floor drain are cleaned  
 
Some stock rooms are not cleaned on regular basis  
During the summer, the frequency is lower than listed 
 



After cleaning, the surface should be free of dust and dirt. The floors are cleaned with a damp mop. 
Mops used in labs must not be used in offices. For environmental-friendly cleaning only tap water is 
used as a cleaning agent. In lavatories an environmental-friendly approved sanitizer is used. 
 
If you want more info about this, or have other questions about cleaning, please contact Heinrich von 
Fircks, heinrich.vonfircks@su.se 
 
 
When is the cleaning performed? 
Building E 
Mondays:   Floor 5 laboratories, offices and corridor 
Tuesdays:   E538b, E538c, E540a, E540b   
Wednesdays:   Floor 3 laboratories, offices and corridor 
Thursday:   Floor 5 laboratories and corridor 
Friday:   Floor 3 laboratories and corridor 
 
Building F 
Mondays:  Floor 5 laboratory, offices and corridor and floor 3 laboratories and corridor 
Tuesdays:  Floor 4 laboratories, offices and corridor 
Wednesdays:  Floor 3 laboratories, offices and corridor 
Thursdays: Floor 5 laboratories and corridor 
Fridays:  Floor 4 laboratories and corridor + IFSU 
 
 
Is any extra cleaning performed? 
Once a year, "floor care" is performed, including floor scrubbing machine and thereafter the floor is 
sealed with polish. This work is done during the summer months. Extensive cleaning of certain areas 
“storstädning” is also done once a year. Once a year, in the autumn, window cleaning is performed. 
 
If I need extra cleaning service - how do I proceed? 
MBW has a set budget for cleaning. Therefore, any extra demand of cleaning must be coordinated 
with the technical team. Contact service.mbw@su.se if you have any need of extra cleaning. 
 
If I have complaints about the cleaning - how do I proceed? 
If you see areas not cleaned as it should be, please send an email to service.mbw@su.se We will then 
forward this to MIAB. Please, note, that the result of cleaning is a perishable result, and therefore 
complaints must be reported at once. 
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