
                           Rengøringsvejledning for Kerteminde Vinterbadere             

                                    Det forventes, at gruppen gør rent minimum tre gange om ugen. 

                                       😊  Du må kun bruge støvsugeren i det tørre opholdsrum 😊 

 

 

Planlægning af rengøring og orientering til medlemmerne: 
1. Når en uge for rengøring nærmer sig for dig og dit rengøringsteam, kontakter I hinanden senest to 

uger før for at lave aftaler og sikre, at alle er med og deltager.   

Herefter skriver I det på tavlen, hvor I angiver, hvad der gøres rent og hvornår ugen før. 

2. Orientér dine ”medbadere” om tidspunkt for rengøring, så folk er advaret og så vidt muligt kan 

planlægge deres badetider udenom rengøringen. 

3. Tag derfor også gerne billede af tavlen og læg det på Facebook. Der er mange medlemmer inde på 

vores side ”Kerteminde Vinterbadere”.  

4. Skriv på tavlen efter hver rengøring, hvilket område, du har gjort rent i dag, og hvem I er.  

5. Husk, at du som ugens rengøringspersonale har ret til at bede folk om at vente med at gå ind på det 

område, du er ved at gøre rent. => Rengøringen bliver optimal, og dit arbejde bliver respekteret. 

6. Mangler I et medlem, der skulle have deltaget, giver I besked til John Skovgaards 25567809 

 

Det er kun John Skovgaards, der køber og medbringer rengøringsartikler af alle slags. Hvis du opdager 

rengøringsmidler eller redskaber, der mangler eller er for slidte, kontaktes: John Skovgaards tlf.  25567809. 

 

 

Rigtig god fornøjelse og tak for din indsats  

Bestyrelsen og alle vinterbadere 

 

 

Generelt for alle områder og rengøringsartikler: 

Viskestykker, håndklæder, karklude, gulvklude, rengøringsklude og bruseforhæng vaskes hjemme. 

De fyldte skraldeposer tages med ” i land” til de store skraldespande for enden af broen 

Første hele uge i måneden afkalkes kaffemaskine og elkedel med eddike  

Glemte sager lægges i skab på toilettet. 

 

 

Opholdsrum: 
1 - Måtter rystes og støvsuges. 

2 - Borde, vindueskarme og kuglelamper aftørres. 

3 - Støvsug gulvet med den store støvsuger, som ikke burde lugte, fordi den IKKE bliver brugt i de våde områder 

4 - Vask gulvet i universalmiddel 

5 - Læg måtterne tilbage 

6 - Tøm skraldespanden og sæt ny pose i 

7 - Vinduer pudses inde og ude – husk også vinduerne mod den lille mellemgang  

8 – Vask og tør døre, håndtag og køkkenlåger 
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Sauna: 
1 - Fjern den blå måtte og læg den udenfor, så du kan skrubbe den og skylle den efter. 

2 - Bænkene, de mørke pletter på væggene og ryglæn tørres af med plejemiddel Pinotex Gulvsæbe (ikke skrubbe) 

3 - Spul gulvet i saunaen. Nederste bænke løftes, så man bedre kan komme ind under bænkene. 

4 - Gulv vaskes i universalmiddel, og du kan spule gulvet igen herefter, så sæben kommer væk. 

5 - Læg den rensede blå måtte tilbage. 

6 - Vinduer pudses inde og ude. Husk vinduet udvendig om hjørnet, som du nu kan bedst uden at falde i       

Det er ikke hensigtsmæssigt eller nødvendigt at spule vægge og loft 

 

 

Omklædningsrum og bruser: 
1 - Fjern den blå måtte og læg den udenfor, så du kan skrubbe den og skylle den bagefter. 

2 - Brug kalkfjerner på de tre armaturer og vasken => lad det sidde, mens du ordner brusekabiner. 
3 - Den gule belægning i brusekabinerne og på gulvet fjernes med afkalker til vinyl. 

4 - Gulvet i brusekabinerne skrubbes med universalmiddel. 

5 - Du kan nu skrubbe vasken og alle tre armaturer. Husk vaskens underside og rørene       

6 - Spul det samlede område og tør gerne væggene og armaturerne efter, så de skinner 

7 - Vindueskarme og bænke aftørres.  

8 - Tør væggene bag bænkene og knagerne ovenover med en fugtig klud. 

9 - Vask gulvet i hele bade- og omklædningsområdet med universalmiddel 

10 - Den afvaskede blå måtte lægges tilbage 

11 - Vinduet og døren til saunaen pudses inde og ude – husk spejlet, så vi alle ser pænere ud       

12 - Dørene og håndtag tørres af med en fugtig klud. 

13 - Tøm skraldespanden og sæt ny pose i. 

14 - Sørg for, at vandslangen er tømt, slukket og hængt tilbage under vasken. (så holder den længere) 

15 - Badeforhæng skiftes en gang om ugen. Skift også håndklæderne. 

 

 

Toilet og mellemgang: 
1 - Fjern den blå måtte i den lille mellemgang og læg den udenfor, så du kan skrubbe den og skylle efter 

2 - Toilet renses med wc-rens i kummen og resten med almindelig rengøringsmiddel. 

3 - Brug kalkfjerner til vask og armatur => lad det sidde, mens du ordner gulvene på toilettet og i mellemgangen. 

4 - Vask gulvene i mellemgangen og på toilettet. (fej evt. først) 

5 - Skyl/skrub kalkfjerner af vask og armatur – husk vaskens underside og rørene. 

6 - Bær den skrubbede blå måtte tilbage i gangen. 

7 - Tør døre og håndtag af.  

8 - Puds vinduer inde og ude samt i den lille mellemgang – husk spejlet, så vi, om muligt, alle bliver lidt pænere       

9 - Skift klude, håndklæder og viskestykker.  


