
STÄDRUTINER I BOLLHALLA

Tack att du är med och gör den regelbundna städningen mer hanterbar. Hallen är svårstädad
Kanvesen och speciellt den röda mattan är svåra att rengöra helt. Magnesiumet sprider sig
och är svårt att få upp.

Det som behöver göras är följande:

- Tömma och dammsuga gropen
- Damma av klossarna mot varandra
- Sopa upp dammråttor under gropen
- Dammsuga kanvesen, alla golvytor samt mattor under redskapen
- Sopa upp magnesium innan våttorkning
- Våttorka alla mattor, även på trampolinerna
- Våttorka alla golvytor
- OBS! Barrskalmarna får EJ våttorkas
- Tömma sopisarna
- Torka av speglar

Förslag (men alla andra goda sätt är tillåtna):
● En eller två personer börjar dammsuga kanvesen, medan resten tömmer gropen.
● En person dammsuger gropen, en sopar under gropen (med en grov borste), övriga

börjar torka av redskap och en person fortsätter att dammsuga kanvesen om den inte
är klar och går därefter på de fria ytorna i hallen.

● För att komma ner under gropen plockar man bort två eller tre fjädrar vid en av
luckorna.

● När gropen är dammsugen ska alla gropklossar tillbaka, detta kan så många som
möjligt hjälpa till med.

● Fortsätt sedan att dammsuga resten av alla fria ytor samt våttorka de redan
dammsugna ytorna samt resterande redskap. Kom ihåg att om möjligt dammsuga
alla små “håligheter” mellan mattor och redskap.

● Mindre redskap hängs/sätts på sina platser. Kvarglömda kläder förs till skåpen vid
omklädningsrummen. Sockor får slängas.

Efter städning:
● Soppåsar kan lämnas i den stora gröna soptunnan vid ingången till Bollhalla.
● Skölj ur trasor och häng dem på hinkarna (de tvättas senare)
● Rengör dammsugarmunstycken

Detta kommer att finnas i städskåpet;
- 2 dammsugare och förlängningssladd (lång svart)
- 2 moppar
- flertalet trasor med 2 eller fler hinkar



- Sprayflaskor
- Rengöringsmedel
- Dammsugarpåsar
- Sopborstar- och skyffel
- Glasrengöring och mikrofibertrasa
- Soppåsar och -säckar
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