Vejledning for rengøring i Amagerkollegiets Center efter leje af lokalet
Oprydning og affald
o Alt affald fjernes fra hele lokalet, inkluderet bag ved baren og inde på toiletterne.
o Skraldespande, både på toiletterne, i lokalet og bag ved baren/køkkenet, tømmes og
smides ud i container bag ved Centeret.
o Eventuelt knust glas smides IKKE ud i skraldespanden, men i glascontainer.
o Nye skraldesække findes i skuffe til højre for vasken ude i skyllerummet. Efter rengøring
skal skraldespande forsynes med nye sække.
o Alle sammenklappelige borde samles og stilles tilbage på lageret ude i gangen.
o Alle ekstra stole stilles på de dertil egnede vogne og stilles tilbage på lageret.
o Alt inventar stilles tilbage på samme plads som da centeret blev overtaget.
Flasker
o Tomme flasker fjernes fra hele lokalet og baren.
o Pantflasker sorteres efter gældende pantvejledning (findes i baren).
o Glasflasker uden pantemærke smides i glascontainer på hjørnet Hovmålvej/Landehjælpvej.
Opvask
o Al opvask, inkluderet alle glas, service, gryder, bradepander og barudstyr samles sammen
fra hele lokalet og baren og vaskes op. Der må ikke stå beskidt opvask tilbage.
o Opvaskemaskinen betjenes som følger: opvaskemiddel kommes i beholderen på indersiden
af lågen. Når døren lukkes, lyser displayet, hvis maskinen er tændt. Hvis ikke, tændes
maskinen med den sorte knap. Den sorte drejeknap til højre drejes til passende program,
og opvask startes med tryk på lille grøn knap. Den orange knap åbner lågen ved endt
program (”0” i display).
o Opvaskemaskinen efterlades tømt for opvask og med renset filter. Den skal ikke tømmes
for vand.
Rengøring
o Spande og rengøringsmidler til overfladisk rengøring findes i plastbakker under
køkkenvasken i skyllerummet. De små grønne spande anvendes til rengøring af almindelige
overflader, og den røde spand anvendes til rengøring af toiletter. De fyldes med varmt
vand og 1 pump ”Imi Ammonia”.
o Klude samt viskestykker og håndklæder findes i det lille hvide skab på væggen i
skyllerummet. De hvide, blå eller gule klude anvendes til rengøring af overflader, mens de
røde kun må anvendes på toiletter.
o Alle overflader skal tørres af, dette inkluderer alle borde, vindueskarme, bardiske på begge
sider af baren samt metalborde inde i køkkenet.

o På toiletterne vaskes toiletter, vaske og andre beskidte overflader af, og spejlet pudses
med ”Windus”.
o Til gulvvask findes rullespand med rød og blå spand inde i det høje hvide skab i
skyllerummet. Spanden fyldes helt op med vand og 2 pump ”Wash n Walk” sæbe. Der
sættes ny moppeklud på moppen, som findes i det lille hvide skab på væggen.
o Alle gulve, i hele lokalet, køkkenet samt toiletterne skal fejes om nødvendigt, samt vaskes.
o Om nødvendigt skal sofaer samt gulvet i gangen støvsuges.
o Efter brug skal alle våde klude, viskestykker etc. hænges op på tøjstativet i hjørnet.

Er der spørgsmål undervejs i rengøringen, tag kontakt til centerleder og få hjælp med det samme,
så du ikke ender med dobbelt arbejde! 

