Hej alla föräldrar och gymnaster i Källvindshallen!
Många har varit med förut, medan andra är nya. Här kommer en uppdaterad information
om städningen i Källvindshallen. För att det ska vara rent och snyggt och våra barn och
tränare ska ha en bra miljö att vistas i så måste vi alla hjälpas åt att städa.
Varje grupp som tränar i Källvindshallen ansvarar för en månad och med hjälp av
gruppvärden kommer ett schema göras upp inom gruppen. Det kommer bli grupper som
städar tillsammans beroende på antalet träningstillfällen per vecka. Gruppvärden mailar ut
ett schema i god tid innan gruppens städmånad tar vid.

ATT GÖRA UNDER DENNA MÅNAD:
1 gång/månad: Storstädning av hela Källvindshallen (3:e söndagen i varje månad)
Storstäda hela hallen (dammsuga, torka golv, lyfta på alla mattor och damsuga, torka av alla
mattor, damma uppe i fönstren, dammsuga och torka golv i spegelsalen (lilla sal uppe), putsa
speglarna, städa entrén, städa kök, omklädningsrum. Storstädning sker Söndagar mellan
kl.10-13 och då hjälper hela gruppen till.
OBS! MAN FÅR ABSOLUT INTE TORKA PÅ REDSKAPEN. BOM, BARR SAMT ANDRA
SKINNKLÄDDA REDSKAP.
Utöver storstädningen så ska följande göras denna städmånad:
3 gånger/månad: dammsuga friståendemattan, välj en tid då ingen grupp tränar, förslagsvis
sön kl.10-13.
1 gång/månad: städa spegelsalen, dammsuga och torka golv, tömma papperskorgar.
2 gånger/vecka: städning av både tjejernas och killarnas omklädningsrum (toaletter, golv
och dusch).
2 gång/ vecka: dammsuga i entrén
1 gång/vecka: städa kök
1 gång/vecka: Svarta sopsäckarna som finns i städskrubben knyts ihop och läggs i den
container som är närmast Källvindshallen.

minst 2 gånger/v: Tömma papperskorgar
VIKTIGT ATT MAN TAR SITT ANSVAR FÖR DEN MÅNAD MAN HAR STÄDNINGEN, SÅ VÅRA
BARN OCH TRÄNARE HAR EN BRA MILJÖ ATT VISTAS I. Ser gruppen eller tränarna att mer
städning behövs så lägger man till extra städtillfällen så att hallen blir trevlig att vistas i.

STÄDSCHEMA 2016
JAN: K2
FEB: TRUPP 1
MARS: AG2
APRIL: Tricking nybörjare+ Tricking forts
MAJ: UG 10-12 + UG13-16
JUNI: Tricking avancerad
JULI: De grupper som har sommarträning hjälps åt att städa.
AUG: AG3
SEP: AG1
OKT: TRUPP 2
NOV: RM
DEC: AG Basic

Städschema finns månadsvis i Excel format på hemsidan där gruppvärden fyller i alla namn
på vilka som ska städa.

