Skru varmen ned til 1 /sluk sommer (el radiator slukkes), gardiner trækkes fra, vinduer/døre åbnes for luft.

Put wc rens i toilet, evt put klorin eller skuremiddel i beskidte hjørner på baderum – lad det stå og trække
mens du arbejder videre - Tøm skraldespande, rengør skraldespand og nye poser i.

Ryst dyner og puder (gerne udenfor) rengør seng/madras – se til at sengetøj er rent (ellers skal det vaskes)
Tjek at der er rigtig antal dyner og puder (ellers sørg for der er kommer det)
Red senge pænt, så alt ser ens ud – dyner/puder ligges på samme måde i sengene.

Støv af og rengør samtlige overflader – borde, vindueskarme, dørhåndtag, paneler, lamper m.m.
Husk at rengør inde i kommoder og skabe. Rengør møbler, sengeben, stole m.m.
Fjern spindelvæv – både under møbler, vægge og lofter – og bag ved møbler – skub rundt på dem.
Støvsug…. Også bag

øbler og u der

øbler – skub lidt rundt på dem

Efter endt støvsugning, sæt møbler rigtig på plads
Hvis du er i en hytte, så husk hems (rengøring og dyner)
Hvis der er køleskab, ovn, kaffemaskiner og mikroovn m.m. rengøres dette, både uden på og inden i.
Tjek pærer i lamper og batteri i fjernbetjening (skift hvis ikke det virker) – sæt stik i.

Rengør bad og toilet – GRUNDIGT – husk skab og spejl – og TOILET PAPIR
Luk døre og vinduer og vask gulv

Nu kigger du ind af døren til værelset du lige har rengjort – og tænker ”ville jeg kunne sove her en nat, er
her rent og pænt og får jeg noget for mine penge”…. Hvis ikke du har det såda , så lav det o der skal til…..
eller henvend dig til din chef med problematikken.

Hvis du er i en hytte så gør terrasse og møbler der rent
Hvis du er i bygning b og c gør øvrige beskidte værelser rene og derefter fælles arealer – samt køkken
HUSK køleskab, ovn mikroovn, el-kedler, (evt opvask hvis ikke det er ordentligt rent) og
Tjek opvaske børste opvaskemiddel, altid ny klud, svamp og viskestykke. Tøm skraldespand.
Fjern skodder i udeområder, foran hytter, havedøre, askebæger – og når i ellers ser dem – TAK
DU SKAL VÆRE STOLT AF DIT ARBEJDE – GRUNDIG, NØRDET OG EFFEKTIV

