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Følgende tjenester vil bli levert:

Skuring og boning
1 g. per år
1 g. per år
Kommentarer:

av linoleum/vinyl fra 3. til 1. etg.
Trapper og repoer skures.
Golvene påføres 3 strøk polish.
Nødvendig rydding utføres av kunden.

Skuring og boning
Hvert 3. år
Hvert 3. år
Kommentarer:

av linoleum/vinyl fra 5. etg. til 1. etg.
Trapper og repoer skures.
Golvene påføres 3 strøk polish.
Nødvendig rydding utføres av kunden.

Skuring og boning
Hvert 5. år
Hvert 5. år
Kommentarer:

av linoleum/vinyl fra loft etg. til 1. etg.
Trapper og repoer skures.
Golvene påføres 3 strøk polish.
Nødvendig rydding utføres av kunden.

Puss av fasadevinduer i felles fra 3. etg. til og med 1. etg.( februar, mai, august, november.
4 g. per år
Utvendig og innvendig
Puss av fasadevinduer i felles fra 4. etg. og opp til toppen (Mai og november).
2 g. per år
Utvendig og innvendig.

Oslo

Akershus

Østfold

Buskerud

Telemark

Hordaland

Rogaland

Kort informasjon:
 Støvtørring vil bli utført til den høyden renholdere når da de står på normalt på golvet.
 Rengjøring av golv og trapper. Dørmatter blir rengjort rundt om de ikke er tatt inn.
 Avfall kastes i papiravfallsdunk i borettslaget.
Morgen renhold mellom kl. 08:00 – 15:00

Daglig renhold – periodiske oppgaver i alle typer rom
1 g. per mnd.
Listverk avtørres.
1 g. per mnd.
Frie vannrette flater på hylle, vinduskarmer og trappegelender avtørkes.
1 g. per uke
Støvsuging av heis spor/skinne med ryggstøvsuger.
1 g. per uke
Vindusposter avtørkes.
1 g. per uke
Flekker på lysbryter, dørhåndtak, karmer (kun fellesdør)og rundt dørhåndtak
fjernes. Lett fjernbare flekker i nåhøyde fra vegger fjernes.
2 g. per uke
Avfallsbøtte fra 1. etg. ved postkassene tømmes.
Vaktmesterkontor
Hver 14. dag
Søppelbøtter tømmes og poser skiftes når de er skitne.
Hver 14. dag
Golv rengjøres.
Hver 14. dag
Frie vannretteflater på pulter og andre bord avtørkes.
WC
Hver
Hver
Hver
Hver
Hver
Hver

14. dag
14. dag
14. dag
14. dag
14. dag
14. dag

Søppel tømmes og poser skiftes ved behov.
Sanitærutstyr rengjøres.
Speil pusses.
Flekker og fingermerker avtørkes på dører, dispensere, vegger, lysbryter.
Golv rengjøres.
Etterfylle sanitærartikler, toalettpapir, håndtørkepapir og håndsåpe.

Inngangsparti Onsdag og fredag
2 g. per uke
Golv rengjøres.
2 g. per uke
Vindusposter avtørkes.
2 g. per uke
Flekker på dørhåndtak og rundt dørhåndtak fjernes.
Heis – Onsdag og fredag
2 g. per uke
Heisdører rengjøres inn/utvendig
2 g. per uke
Flekker og fingermerker rengjøres på vegger.
2 g. per uke
Speil rengjøres.
2 g. per uke
Golv og heislisser rengjøres godt.
Trapp, korridor og repos fra topp til U. etg. Fredag
1 g. per uke
Trapperepoer rengjøres.
1 g. per uke
Trappetrinn rengjøres.
Boder
Hver 2 uke
Bøttekott
1 g. per uke
1 g. per uke
1 g. per uke

11.11.2014

Golv rengjøres.
Golv rengjøres.
Rengjøre utslagsvask.
Sørge for at bøttekottet er ryddig, kaste avfall.
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