RENGØRINGSVEJLEDNING
Denne vejledning er tænkt som en minimum huskeseddel i forbindelse med rengøring af huset
efter brug.
Materialer
Der forefindes de nødvendige remedier til rengøring, såfremt der mangler materialer eller
lignende så giv os venligst besked, så vi kan få det på plads til de næste.
I teknikrummet
Støvsuger
2 fejekoste
2 gulvskrubber
1 håndkost
1 fejebakke.
2 gulvspande
Støvekost på pind

Skabet under
ovnen
Viskestykker
Gulvklude
Karklude
Håndklæder

Under
køkkenvask
Universal
rengøring
Glaspuds til
spejle mv
Toilet rens
Brun sæbe

Skabet
Skuret
v/køleskab
Støvsugerposer
Askeopsamler
Sorte sække
Vasketøjkurv
Ekstra pærer
Vinduespudsegrej
Ovn rens

Rengøring
Følg vejledningen på bagsiden.
Vinduer
Vinduer er normalt ikke en del af rengøringen, men hvis de er indfedtet i ”børnefingre” eller det
som er værre, så benyt lidt ”Glaspuds” og poler efter med et tørt viskestykke.
Ved afrejse
Hæng de våde klude fra rengøringen på kanterne af vasketøjkurven i skuret.

Værelser og stuen
Alle overflader (lamper, paneler, borde og andre møbler) tørres af for støv mv. Evt fast snavs
vaskes bort med en fugtig klud.
Stofsæderne på stolene støvsuges og pletrenses i vand om nødvendigt. Sofaerne støvsuges
(også under hynderne), og pletrenses om nødvendigt i lunkent vand uden rengøringsmidler.
Gulvene fejes/støvsuges og vaskes i enten sæbespåner eller universal rengøring.
Spejl-skydedørene i de 2 store soveværelser, glasnatbordene, køleskabsdørene og det runde
bord i stuen sprøjtes med ”Glaspuds” og pudses efter med en tør klud. Glas i køkkenskabe og
døren til entreen får samme tur.
Hvis brændeovnen har været benyttet – og er kold – fjernes asken med den sorte fejebakke og
kastes godt ind i krattet ud mod vejen. Den sidste smule aske støvsuges op ved hjælp af
askeopsamleren i skuret. Hvis brændeovnen stadig er varm, så undlad at gøre noget.
Køkken
Køleskabet vaskes indvendigt i lunkent vand tilsat en hætte klorin med en ren karklud. Tør evt
efter med et tørt viskestykke.
Komfuret rengøres med varmt sulfovand og pudses med ”keramisk komfur-creme”.
Ovnen rengøres, om nødvendigt med ovnrens (står i skabet ved siden af køleskabet – se
vejledningen på flasken)
Kaffemaskinen aftørres mens glaskanden og kaffetragten puttes i opvaskemaskinen, med det
øvrige service. Opvaskemaskinen startes inden afrejsen.
Køkkenbordet vaskes i vand og sæbe, vasken rengøres med en opvaskebørste/grøn svamp og
efterpoleres med en tør klud.
Skufferne rengøres for krummer mv, og posen i affaldsstativet under vasken fjernes og skabet
afvaskes..
Trappen
Trappen til hemsen støvsuges og vaskes med en klud.
Hems
Alle overflader tørres af for støv mv. Husk TV og TV-bord. Evt fast snavs vaskes bort med en
fugtig klud.
Sofaen og gulvet støvsuges.
Vindfang og teknikrum
Alle overflader tørres af for støv mv. Evt fast snavs vaskes bort med en fugtig klud.
Gulvene fejes/støvsuges og vaskes i enten sæbespåner eller universal rengøring.
Baderum
Brusekabinerne (ind- og udvendigt) er behandlet med ”nano-cover”. Derved skulle rengøring
kunne klares med en overskyldning (eventuelt efterfulgt af en let vask med en klud eller
skumgummisiden af en svamp), en tur med skraberen, og et håndklæde til lige at tage de sidste
dråber. Har der ikke været skrabet af kræves der nok lidt ekstra pudsning med håndklædet.
Vask rengøres med en børste/grøn svamp mens spejle, armaturer og sauna-døren sprøjtes med
”Glaspuds” og pudses med en klud.
Toilet og toiletbræt rengøres på samtlige sider med universal rengøring, mens selve tønden
rengøres med WC rens.
Gulvene vaskes.
Gulvvask
Gulvvask foretages med at en ren klud og en spand rent sæbevand. Vask foregår i små områder
(eksempelvis a 1 kvm) af gangen. Først vaskes, derefter skyldes kluden, vrides hårdt op, og der
tørres efter. Derefter gås til næste lille område. Der skiftes vand når det begynder at blive
beskidt.

