
INTERNE RENHOLDSRUTINER FOR KLUBBHUSET: 

Alle gruppene er ansvarlig for at klubbhuset ser bra ut etter eget arrangementet, dvs. at det skal være godt nok 

vasket til at utleieansvarlig skal kunne leie ut huset umiddelbart etterpå. 

Nedenforstående sjekkliste dekker vaskebehovet. Sjekklista gjelder kun rom i bruk, og skal gjennomføres ”hvis 

nødvendig”.   

Ved møter i sal eller på møterom og ved bruk av kiosken 

- Tørke av og rydde bord, stoler og sofa 

- Vaske opp kopper og bestikk, evt. sette på oppvaskmaskinen før man går. 

- Tørke av kjøkkenbenk og brødfjøl 

- Støvsuge teppet ved inngangen hvis det er fullt av bøss (spes. når kiosken har blitt brukt) 

- Feie opp og moppe hvis  det har kommet søl på gulvet 

- Kaste søppel 

- Ringe renholdsansvarlig hvis oppvaskmaskinen er satt på når man går. 

 

Ved fester, overnatting, kurs, etc. 

1 etg: 

- Støvsuge teppet 

- Vaske gulvene godt på begge toalettene, gangen og trappa opp 

- Vaske toalettene 

- Vaske speil på begge toaletter 

- Kaste søppel 

2 etg: 

- Vaske toalettet 

- Vaske speil på toalettet 

- Vaske håndvask 

- Tørke av bord i sal og møterom 

- Tørke av sofaene 

- Vaske under sofaene 

- Vaske opp kjøkkenutstyr og sette inn i skuffer og skap 

- Tørke av benker og brødfjøl på kjøkkenet 

-Vaske gulvet i trappeoppgang, garderobe, kjøkken, sal og møterom 

- Kaste alt av søppel 

Hvis gruppene ikke har vasket godt nok etter seg, vil vaskeansvarlig kalle inn eksternt vaskelag for å gå over 

huset på nytt. Den ansvarlige gruppa belastes  kr. 600 

Hvis en gruppeikke ønsker, eller ikke har mulighet til å vaske, skal renholdsansvarlig ha beskjed senest 14 dageri 

forveien for å kunne engasjere eksternt vaskelag. Gruppa belastes med kr. 600 . 

Ved utearrangementer oppfordres gruppene til å benytte toalettene i utegarderobene. 

Pga. koordineringsbehov skal bruk av klubbhuset alltid meldes til utleieansvarlig. 
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