
 

Vejledning til gulvvask inden volleytræning tirsdage kl. 18.00 

I forbindelse med volleys opstart efter corona-pausen har vi lavet følgende aftale med GMC ved Morten, 

som har ansvaret for rengøringen i hele centeret. 

Den, der skal forestå rengøringen skal følge denne plan: 

1. Mød 17.45 og henvend dig i Informationen. Sig du kommer fra Lavia og skal hente en 

rengøringsvogn og gøre den klar med vand. Info vil så lukke op til vognen, som står i en aflåst 

gang til højre for Info. Ligeledes vil de lukke op for det rum, hvor rengøringen henter vand. Det 

ligger nede ad venstre gang ved Cafeen. 

2. Afsprit dine hænder. 

3. Kom 5 ml rengøringsmiddel i den ene af de nederste spande og fyld herefter 10 liter vand i. Der er 

måleenheder på indersiden af spanden. Kom herefter 5 liter vand i den anden. DET ER MEGET 

VIGTIGT AT BLANDINGSFORHOLDET ER SOM BESKREVET-ELLERS ØDELÆGGES GULVET. 

4. Kom vand i den lille spand øverst og lidt rengøringsmiddel. Det skal bruges til aftørring af vogn og 

redskaber før og efter brug. 

5. Aftør de steder på vognen og redskaberne, som du skal berøre. 

6. Rengøringen kan starte kl 18.00 og ikke før. 

7. Dyp svaberen i sæbevandet og pres herefter det meste ud i presseren igen. 

8. Gentag det når nødvendigt 

a. Der må ikke være ret meget vand på gulvet. Dels tørrer det langsomt, dels er det ikke godt 

for gulvet 

9. Hvis det er nødvendigt, så kan det tørres over med en tør moppe. 

10. Herefter spandene tømmes for vand og redskaber aftørres og vognene bringes tilbage efter endt 

træning. 

11. Brugte klude smides i den kurv, der står til højre for Info-lugen. 

 

Det er Morten Sten Jacobsen, som er vores kontaktperson. Morten sørger for, at vognen er flydt op hver 

tirsdag, men det er os, der skal fortælle ham, hvad der mangler på vognen. Han vil gerne vide det i god tid 

inden tirsdag kl 18. Morten kan kontaktes på mjacob@kk.dk eller på telefon 52 39 62 01. Er man i tvivl om 

noget, er man ligeledes velkommen til at kontakte Morten. 
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