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Juluppehåll		
	
8	jan	–	4	feb	
Kerstin	Engberg,	Inga-Lill	Gustafsson,	Anne	Randonius,	Annelie	Tibblin	(4)	
	
5	feb	–	4	mar	
Carin	Isaksson,	Irene	Jansson,	Akram	Monfared	Arya,	Maud	Bergkvist	(4)	
	
5	mar	–	1	apr	
Lena	Sjöberg,,	Marita	Berglund,	Mikko	Lotvonen,	Karin	Borgkvist	Ljung	(4)		
	
2	apr	–	29	apr	
Lotta	Silfverhielm,	Gunta	Torstensson,	Ragna	Jarlegård,	Lilian	Borg	(4)	
	
30	apr	–	27	maj	
Ann-Marie	Bengtsson,	Monica	Karlberg,	Ylwa	Garwner,		Kerstin	Svensson	(4)	
	
28	maj	–	22	jun	
Lisbeth	Hampus-Andrén,	Bo	Perny,	Olle	Känngård,	Gunni	Söderhäll	(4)	
	
Sommaruppehåll	23	jun	–	14	aug	
	
15	aug	–	23	sep	
Liz	Kella,	Gary	Clarke,	Gun	Hammer,	Fereshteh	Zangenehpour	(4)	
	
24	sep	–	25	okt	
Christina	Larsson	Kriebsen,	Eva	Rohde,			Margareta	Vourliotis,	Caroline	Galas	(4)	
	
26	okt	–	25	nov	
Yvonne	Sörensen	BJörudd,	Yvonne	Elo	Ryden,	Ronnie	Backlund,		Julia	Bzdusek		(4)	
	
26	nov	–	21	dec	
Christel	Wiman,	Lars	Lindberg,	Anders	Lindborg,	Miyako	Bäckström	(4)	
	
Juluppehåll	2019	
	
7	jan	2019-		3	feb	2019	
Christina	Larsson,	Sybille	Seyd	Ylvenius,	Elisabeth	Odén,	Ilva	Moen	Pålsson	(4)	
	
4	feb	-3	mar	
Hannelie	Hillentorp,	Zsuzsanne	Reisch,	Anna	Waernhoff,		Catharina	Nordtröm	(4)		

Städlista	2018-	prel	2019	
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4	mar	–	2	april	
Norbert	Heinrich,	Inger	Helmstein,	AnnKristin	Lundqvist,	Kerstin	Andrée,	Marita	
Berglund		(5)	

Nya		medlemmar		
2017:	Akram	Monfared	Arya,	Maud	Bergkvist,	Marita	Berglund,		Karin	Borgkvist	Ljung,	
Miyako	Bäckström,	Ylva	Garwner,	Irene	Jansson,	Liz	Kella,	Anne	Randonius,		Zsusanna	
Reisch,	Eva	Rohde,		Gunni	Söderhäll,	Annelie	Tibblin,	Anna	Waernhoff,	Christel	Wiman	
	
fr	o	m	2018:	Kerstin	Svensson,	Yvonne	Elo-Rydén,	Yvonne	Sörensen	Björudd,	Ronnie	
Backlund,	Julia	Bzdusek	
	
STÄDRUTINER	

	
Samarbete	inom	städgruppen	

Understruket	namn	utses	till	sammanhållande	städledare.	(eller	den	gruppen	inom	sig	
utser)	Arbetsfördelning	bestäms	inom	gruppen.	
Endast	långvarig/kronisk	sjukdom	är	numer	undantagen	från	städning.	
Kontaktuppgifter,	se	bif	medlemsförteckning	
	
	

Detta måste göras ofta under städmånaden.  
 Stora papperskorgen med svart säck, slängs med annat brännbart i soprum tvärs över gården.  
Nyckel till matnedkastet lånas av receptionen i Pumpan.  

 Nyckel till brännbart/grovsopsrummet hänger i grovtvättrummet ovanför zinken och är 
märkt. 

Städning städpatrull 
Entrén, ateljén och toalett 

Skaka mattor efter behov. 
Dammsug och torka golv minst 2 ggr under städgruppsmånaden.  
Dammtussar fastnar lätt under stafflierna.  Dessa ska tas bort. 
Torka porslin och golv på toalett 1 gång per vecka. 
 

Städning alla 
Köket 

Lämna diskhon tömd! Torka av spisen om du har använt den.. 
Bevaka din privata mat i kylskåpet som ska vara märkt.  Övriga varor kan alla använda. 
Matrester ska slängas i den lilla blå papperskorgen vid kyl/frysen.   
Den går till biogas och får ej innehålla annat än mat och köksrester.  
Den större får bara innehålla brännbart.  Inget kemiskt avfall eller aluminiumförpackningar. 
Tvätta ej penslar i köksvasken. 
När man ätit vid matbordet, torka av det. Lämna inte smulor, plocka bort det ni plockat fram. 
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Kom ihåg att stänga av strömmen till alla apparater om du går sist. 
 

Städning alla 
Ateljén och grovtvättrum 

Arbetar man med kol, se till att inget ramlat på golvet eller ligger kvar på bordet.  
Grovtvättrum skall avvändas för rengöring av penslar mm. 
Låt aldrig vattnet rinna i vasken för att tvätta penslar. Torka med trasa/papper först. 
Trasor etc med terpentin, linolja eller liknande läggs i plåttunnan.   
 I vasken får inga oljefärger eller motsvarande hällas. Hälles i spilloljedunken. 
	
December	2017	
Styrelsen	
	
	

	


