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VASKEINSTRUKS FOR FRIMISJONEN
For perioden 1.1 – 31.12.2017

FRIMISJONEN VASKER: DEL 1
TRAPPEROM OG GANGER



Trapper og gangene vaskes.
Vaske heis-rom.
TOALETTER 1. ETG





Tøm søppel.
Fylle på med såpe, toalett- og tørkepapir.
Vaske speil, vasken, dørhåndtak, doen og gulvene.
KJØKKEN



Vaske gulvet.
De som bruker kjøkkenet skal rydde etter seg, tømme søppel, vaske av benker,
vaske opp. Tømme ut kaffe av kanner og tømme kaffefilter. Er gulvet for ille skal
det vaskes.






Vaske gulv.
Tørke støv av vindusposter.
Tørk av bordene.
Vanne blomster.
De som bruker salene skal rydde etter seg og tørke av bordene.
Vask over gulvene ved behov.

KAFFESALEN




LAGER – INNENFOR ROMMET MED KLATREVEGG
Støvsuges 1 gang i mnd
HANDICAP TOALETT - KJELLEREN





Tøm søppel.
Fylle på med såpe, toalett- og tørkepapir.
Vaske speil, vasken, doen og gulvene.



TRAPP NED TIL KJELLEREN OG KJELLERGANGER
Støvsuges/kostes og vaskes.




FRIK LOKALENE/KJELLER
Tørk støv
Vaske gulvene
Frik rydder og holder orden.
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OVERCOMERS VASKER: DEL 2
Kirkesalen




Tørke støv av vindusposter, alter, flygel og tekniker-disken.
Rydde på plass, hive søppel.
Vaske gulvene, podiet og kortrappene.

ØVRESALEN



Ryddes og vaskes.
Trapp til øvresalen.

GENERELT





Moppene vaskes og henges til tørk. Følg instruksjonen som henger på
vaskerommet.
Duker vaskes og strykes.
Kopphåndduker og kluter vaskes og legges i skuffen på kjøkkenet. evt. på lageret
ved heisen.
Husk at pappesker osv skal demonteres, for å ta minst mulig plass.

Nb! Nb! Nb! NYTT I 2017
TAKK FOR INNSATSEN!

Alle som vasker MÅ signerer seg ut på signeringslisten som henger på kjøkkenet. Der føres opp
dato for vasking og signering for gjennomført vasking av lokaler og at moppene er satt på vask.
Skulle du glemme din vaskeuke blir du automatisk ansvarlig for påfølgende uke og den som i
utgangspunktet er satt opp slipper å vaske.

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN!
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