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Städningsföreskrifter för lokaler i kårhuset 

 

Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. 

Ändrade av Förvaltningsutskottet 2019-10-07. 

Generella föreskrifter vid förhyrningar av lokaler i kårhuset 

MF tillhandahåller städmaterial och påfyllning av förbrukningsmaterial som finns i städförråden. 

Tänk på att gäster producerar mycket sopor och smutsar ned mycket. Vid större tillställningar kan det därför 

bli nödvändigt att tömma soptunnor och papperskorgar inomhus samt städa toaletterna under förhyrningens 

gång. Om ni inte har bokat städning av lokalerna så ska ni sätta i nya sopsäckar i soptunnor och papperskorgar 

inomhus efter att ni har städat färdigt. 

Tänk på att moppvatten blir smutsigt fort så byt vattnet ofta. Eventuella spyor måste torkas upp snarast för att 

inte torka in och sprida otrevlig lukt. Särskild noggrannhet skall ägnas åt att ta bort fläckar på trägolv och 

tuggummin. 

Innan huset lämnas skall förhyraren se till att inga obehöriga finns kvar i de förhyrda lokalerna eller i de 

allmänna utrymmena. Personer som är behöriga att vistas i lokalerna skall kunna visa att de har 

nyckel/passerkort som fungerar till de lokaler som de vistas i. 

Generellt gäller följande när lokalerna lämnas: 

 Alla dörrar och fönster ska vara stängda. 

 Alla dörrar och fönster som går att låsa ska vara låsta. 

 Alla lampor som går att släcka ska vara släckta. 

 Ingen av förhyrarens utrustning, mat eller något annat som förhyraren har tillfört får 

lämnas kvar i lokalerna om det inte särskilt har överenskommits. 

 Alla sopsäckar ska ha tagits ut (se nästa avsnitt) och ersatts med tomma sopsäckar. 

 

Om något avviker från detta anges det nedan. Här nedan följer också noggrannare 

instruktioner för varje lokal. 

Vid förhyrningar där MF:s husansvarig finns närvarande gör hen en syning av lokalerna efter 

att förhyraren anser sig vara färdig med städningen. 

Sophantering och källsortering 

MF tillämpar sopsortering, vilket är bra att tänka på så att soporna redan från början läggs i olika sopsäckar. 

Soporna ska sorteras på följande: 

 Plast 

 Metall 

 Kartong 

 Matavfall 

 Övrigt brännbart 

 Glas 

 Elektronik 

 Lysrör 



2019-10-07 

FÖRESKRIFTER 
Förvaltningsutskottet 

 
 
 

 
Medicinska Föreningen i Stockholm  

Box 250, 171 77 Stockholm  

Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna  

Tel: 08 – 524 830 70  

Fax: 08 – 524 830 75  
www.medicinskaforeningen.se  

2 / 9 

Soporna ska placeras i uppmärkta kärl i soprummet, intill/utanför grindarna till aulans uteplats. Se till att 

försluta säckarna/påsarna väl. Matavfall ska kastas i särskild tunna i soprummet. Kartonger placeras 

tillplattade i kartongkompressorn. Följ sedan instruktionerna på apparaten för att komprimera kartongerna. 

Glasflaskor som pant inte har betalats för ska dock slängas i någon av tunnorna utanför soprummet. Se till att 

skilja på färgat och ofärgat glas. I dessa tunnor kan också annat glas (t.ex. krossade glas) kastas. (Men inte 

porslin – det är inte glas.) Flaskor och aluminiumburkar som pant har betalats för ska placeras i särskilda 

säckar som finns i godsmottagningen. 

Beställd städning 

Om förhyraren har beställt städning från MF behöver förhyraren själv inte ombesörja städning av det som den 

beställda städningen omfattar. Lokaladministratören ska upplysa om vad som ingår i det beställda städpaketet 

vid beställning. MF ansvarar för att städbolag utför den beställda städningen och förhyraren kan därmed 

bortse från de punkter nedan som städbolaget utför. Övriga nedanstående punkter i de lokaler som förhyrs 

åligger förhyraren att åtgärda. 

Aulan med scen, aulagången och gubbhyllan:  

 Allt skräp ska plockas upp och kastas. Uppsatta dekorationer och liknande ska tas bort. 

 Trägolvet och scenen skall sopas och moppas med bara vatten eller med rengöringsolja. (Om städning 

är beställd behöver golvet ej moppas.) 

 Alla bord, bardisk, diskhoar, kyllådor hyllor, skåp och alla andra ytor skall torkas av med vatten och 

rengöringsmedel. Stolar skall rengöras om det finns fläckar eller har spillts på dem. 

 Övriga golv skall sopas och moppas med rengöringsmedel. Det är viktigt att alla fläckar och 

tuggummin tas bort. 

 Väggar, fönster, tak och draperi ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Tappunderlägg/spillbrickor skall tömmas och rengöras. 

 Bord och stolar skall ställas tillbaka enligt möbleringsplan som finns i lokalen. Om ni har fått 

instruktioner om att de inte ska placeras ut ska de i stället placeras på bordvagnarna och stolarna 

staplas utmed bortre väggen. Bord och stolar får inte placeras utomhus. 

 Backkylarna skall tömmas på sådant ni har ställt dit och rengöras. De ska sedan stängas av och 

kyllådorna ska lämnas lite öppna. (Det börjar mögla annars.) 

 Scenen med tillhörande utrustning skall återställas i det skicka som den var i innan förhyrningen. 

 DJ-bås och ljud- och ljusutrustning skall återställas i enlighet med ljud- och ljusföreskrifterna. 

 När ni lämnar lokalerna ska lampor vara släckta och dörrar och fönster stängda och låsta. De breda 

dörrarna till uteplatsen måste låsas med låsvreden då lokalerna lämnas. Lysknappsskåpet får inte 

låsas. 

Lastkajsgången: 

 Allt skräp skall plockas upp och kastas. 

 Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Väggar och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Inga sopor får lämnas kvar här. 

 Inre och yttre hissdörren ska vara stängda och lamporna släckta då lokalerna lämnas. 
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 Ytterdörren till måste vara stängd och låst då lokalerna lämnas. Se till att den går i lås! 

Uteplats (vid aulan) 

 Allt skräp skall plockas upp och kastas. Alla dekorationer ska tas bort. Sopa plattorna och trapporna 

vid behov. Vid fläckar på plattorna eller trapporna ska dessa tas bort. 

 Borden ska torkas av med vatten och rengöringsmedel. 

 Bänkar, stolar och väggar ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Inga möbler som hör till aulan får stå utomhus. 

 Värmeaggregaten ska stängas av. 

 Grinden mot parkeringen ska stängas. 

Serveringskök (lilla köket bredvid aulan) 

 Golvet ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Alla köksbänkar och andra ytor ska torkas av och vasken rengöras och tömmas på skräp. 

 Väggar, tak och fönster ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Ingen disk – varken ren eller smutsig sådan – får lämnas kvar. 

 Ingen mat eller dryck får lämnas kvar. 

 Taklamporna ska släckas. 

 Strömmen till köksutrustningen ska stängas av. 

 Dörrar och fönster ska stängas och låsas. 

 Städutrustningen ska återställas i ordning i städförrådet. 

Loger, logegång, hiss och teknikrum 

 Skräp skall plockas upp och kastas. 

 Alla ytor ska torkas av med vatten och rengöringsmedel. 

 Väggar, fönster och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Golven (ej i teknikrummet bakom scenen) ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 I teknikrummet ska slutstegen vara avslagna och trefaskabeln vara utdragen. 

 När lokalerna lämnas skall hissen stå på övre plan, inre och yttre hissdörren vara stängda, lamporna 

släckta, fönstren i logerna stängda och dörrarna vara stängda och låsta. 

Spegelsalen 

 Allt skräp skall plockas upp från golvet och kastas. 

 Golvet ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Väggar och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Möblerna ska återställas som de stod innan ni började använda lokalen. 
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 Dörrarna mot gasquen ska stängas och låsas och lamporna ska släckas då lokalen lämnas. 

Gasquen och gasquegången 

 Allt skräp ska plockas upp från golven och kastas. Uppsatta dekorationer och liknande ska tas bort. 

 Golven ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Bord, bardisk och DJ-bås ska torkas av med fuktig trasa med rengöringsmedel. Stolarna ska rengöras 

om de har blivit smutsiga. 

 Väggar, fönster, tak och draperier ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Stolarna ska staplas och placeras på uppmärkt plats i spegelsalen. Borden ska ställas på bordvagnarna 

inomhus. 

 Diskar, fönsterkarmar, bord och stolar skall torkas av med vatten och rengöringsmedel. Väggarna ska 

rengöras med vatten och rengöringsmedel då de har blivit synligt smutsiga. 

 Ljudlådan och ljud- och ljusutrustning skall återställas i enlighet med ljud- och ljusföreskrifterna. 

 Alla dörrar och fönster ska låsas och alla lampor släckas när lokalerna lämnas. Nödutrymningsdörren 

ska låsas med låsvredet då lokalerna lämnas. 

Puben 

 Allt löst skräp skall plockas upp från golv och trappor och kastas. Uppsatta dekorationer och liknande 

ska tas bort. 

 Bardisk, bord och andra ytor skall torkas av med vatten och rengöringsmedel. 

 Golvet och trapporna ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. (Om städning har 

beställts behöver golvet ej moppas.) 

 Spillbrickor (tappunderlägg) skall tömmas och rengöras. 

 Väggar, fönster, tak och draperier ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Backkylarna ska tömmas och kyllådorna ska rengöras. Kylarna ska stängas av. Kyllådorna ska stå på 

glänt. 

 Ljud- och ljusutrustningen ska återställas i enlighet med ljud- och ljusföreskrifterna. 

 Stolarna skall stå på borden vilka skall placeras enligt anslagen möbleringsplan. 

 Alla lampor ska släckas när lokalen lämnas. 

 Dörrarna till gasquegången skall vara stängda och grinden ned till puben skall stängas när lokalen 

lämnas. Dörren till rummet bakom bardisken ska vara stängd och låst. 

 Nödutgången mitt emot hissen ska låsas med nyckel när lokalen lämnas. 

Omklädningsrum, duschar, bastu och korridoren utanför 

 Allt löst skräp ska plockas upp och kastas. Uppsatta dekorationer och liknande ska tas bort. Flaskor 

och burkar ska källsorteras. 

 Golvet (även under bastulavarna) ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Bastulavarna skall sköljas av med vatten. Vid behov ska väggar och tak rengöras. 
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 Handfaten och speglarna ska rengöras med vatten och rengöringsmedel. 

 Bastuaggregatet måste stängas av om det inte har stängt av sig självt då lokalerna lämnas. 

 Alla lampor ska släckas då lokalerna lämnas. 

 Kvarlämnade kläder, skor etc. kan läggas i därför avsedd behållare. 

 Dörrarna mellan omklädningsrummen och duschrummen och mellan duschrummen och bastun ska 

stå på glänt. Dörrarna till omklädningsrummet ska vara stängda men inte låsta då lokalerna lämnas. 

Toaletter (entré, vid logerna, i lastkajsgången, klubbvåningen och puben) 

 Allt löst skräp ska samlas ihop och kastas. Uppsatta dekorationer och liknande ska tas bort. 

 Toaletterna ska rengöras med vatten och rengöringsmedel, både i toalettskålen och på utsidan. 

 Väggar och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Handfat och andra ytor skall torkas av med vatten och rengöringsmedel. 

 Golven ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. (Om städning har beställts behöver 

golvet ej moppas.) 

 Urinoarerna ska spolas ur med vatten och skräp som ligger i dem ska plockas bort. 

 Vid behov skall väggar, tak och fönster rengöras. 

Övre foajén 

 Allt skräp ska plockas upp och kastas. Alla dekorationer och liknande ska tas bort. Sopa golvet och 

moppa det med endast vatten eller rengöringsolja. Obs att vanligt rengöringsmedel INTE får 

användas på trägolvet och stora trappan. Alla fläckar och tuggummin måste ovillkorligen tas bort. 

 Återställ alla möbler i enlighet med anslagen möbleringsplan. Möbler som inte ska vara i foajén får 

inte stå kvar där. 

 Bord, fönsterkarmar och andra ytor ska torkas av med vatten och rengöringsmedel vid behov. 

 Fönster, väggar och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Alla lampor ska vara släckta när lokalerna lämnas. 

 Alla fönster och dörrarna mot klubbvåningen och trappan ska vara stängda och låsta när ni lämnar 

lokalerna. Dörrarna får inte vara uppställda och dörröppnaren ska vara aktiv. 

Klubbvåningen 

 Sopa och moppa trägolvet med vatten och rengöringsmedel. Heltäckningsmattan ska dammsugas. 

Alla dekorationer och liknande ska tas bort. 

 Alla möbler ska återställas i enlighet med möbleringsplanen som sitter på dörren till caféet. Möbler 

som ej skall vara i klubbvåningen får ej stå kvar där. 

 Fönster, väggar, tak, storlar och andra möbler ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Kylarna ska stängas av och rengöras inuti. Kyldörrarna ska stå på glänt. 

 Alla bord, bardisk och andra ytor ska torkas av med fuktig trasa och rengöringsmedel. 
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 Alla fönster, dörrarna mot övre foajén, köksdörren, dörrarna till stora sammanträdesrummet och 

branddörren ska vara stängda och låsta när ni lämnar lokalerna. 

 Alla lampor ska vara släckta när lokalerna lämnas. 

Klubbvåningsköket 

 Om ni använt kyl och frys så skall dessa tömmas på era saker. Kylen och frysen skall torkas ur med 

vatten och rengöringsmedel. Kyl och frys ska stängas av och dörrarna lämnas på glänt. 

 Alla avställningsytor, ugnen, spisen, diskhoar etc. ska tömmas på skräp och torkas av/ur med vatten 

och rengöringsmedel. 

 Köksredskap, glas, porslin etc. ska diskas och ställas tillbaka på sin plats när de är diskade. Bleck 

måste vanligen skrubbas för hand för att bli rena, det är nästa aldrig tillräckligt att köra dem i 

diskmaskinen. 

 Matavfall ska kastas i särskild tunna i soprummet. 

 Ingen disk – varken ren eller smutsig sådan – får lämnas kvar. 

 Ingen mat eller dryck får lämnas kvar. 

 Diskmaskinen ska tömmas och rengöras. Den skall även vara avstängd och stängd. 

 Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Väggar, tak och fönster ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 När lokalerna lämnas ska alla köksmaskiner vara avstängda, lamporna släckas och alla fönster och 

dörrar släckas och låsas. 

Entréhallen/nedre foajén 

 Allt löst skräp ska plockas upp från golvet. Alla dekorationer och liknande ska tas bort. 

 Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. (Om städning är beställd behöver 

golvet ej moppas.) 

 Bord, stolar, fönsterkarmar och andra ytor ska torkas av med blöt trasa och rengöringsmedel. 

 Om väggar, fönster eller tak har blivit smutsiga ska även de rengöras. 

 Festbelysningen ska slås av. (Stickpropparna ska dras ur där strömbrytare ej finns.) 

 Alla fönster och dörrarna ska vara stängda när ni lämnar lokalerna. 

 Alla lampor ska vara släckta när lokalerna lämnas. 

 Utanför entrén och inom en radie av 20 m runt kårhuset ska allt skräp plockas upp och kastas. 

 Om ni har flyttat på möblerna ska de ställas tillbaka där de stod när ni kom. 

Stora köket och diskrummet (vid Gasquen) 

 Om ni använt kyl, kylrum och frys så ska dessa tömmas på era saker. Kylen och frysen ska torkas ur 

med vatten och rengöringsmedel. Kyl och frys ska stängas av och dörrarna lämnas på glänt. 

Kylrummets hyllor ska torkas av med vatten och rengöringsmedel. Golvet i kylrummet ska moppas 

med vatten och rengöringsmedel.  
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 Alla avställningsytor, ugnen, spisen, diskhoar etc. ska tömmas på skräp och torkas av/ur med vatten 

och rengöringsmedel. Stekbordet ska rengöras men rengöringsmedel/diskmedel får ej användas på 

stekbordet. 

 Köksredskap, glas, porslin etc. ska diskas och ställas tillbaka på sin plats när de är diskade. Bleck 

måste vanligen skrubbas för hand för att bli rena, det är nästa aldrig tillräckligt att köra dem i 

diskmaskinen. 

 Matavfall ska kastas i särskild tunna i soprummet. 

 Ingen disk – varken ren eller smutsig sådan – får lämnas kvar. 

 Ingen mat eller dryck får lämnas kvar. 

 Diskmaskinerna ska tömmas, rengöras och stängas av enligt anslagna instruktioner. 

 Golvet ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. Om det är kraftigt nedsmutsat kan det 

behöva skrapas rent och spolas av med rengöringsskum. 

 Väggar, tak och fönster ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 När lokalerna lämnas ska alla köksmaskiner vara avstängda, lamporna släckas och alla fönster och 

dörrar släckas och låsas. Elförsörjningen till köksutrustningen ska stängas av med särskild 

strömbrytare. Dörren till kylrummet ska vara stängd. 

Utanför huvudentrén, godsmottagningen och parkeringsplatsen 

 Utanför entrén och inom en radie av 20 m runt kårhuset ska allt skräp plockas upp och kastas. 

 Allt skräp skall plockas upp och kastas. Alla dekorationer ska tas bort. Sopa plattorna och trapporna 

vid behov. Vid fläckar på plattorna eller trapporna (t.ex. stearin eller brännmärken) ska dessa tas 

bort. 

 Borden ska torkas av med vatten och rengöringsmedel. 

 Bänkar, stolar och väggar ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Inga inomhusmöbler får stå utomhus. 

 Grinden mot uteplatsen utanför aulan ska stängas. 

 Ytorna måste vara fria från blockerande utemöbler, stängsel, staket, vagnar etc. Rampen till 

huvudentrén måste vara fri för passage på den. 

Terrassen 

 Allt skräp skall plockas upp och kastas. Alla dekorationer ska tas bort. Sopa plattorna och trapporna 

vid behov. Vid fläckar på plattorna eller trapporna (t.ex. stearin eller brännmärken) ska dessa tas 

bort. 

 Borden ska torkas av med vatten och rengöringsmedel. 

 Bänkar, stolar och väggar ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Inga inomhusmöbler får stå utomhus. 

 Värmeaggregaten ska stängas av. 

 Grillen ska vara släckt, rengjord och iordningställd. 
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Biblioteket 

 Allt skräp ska plockas upp och kastas. Alla dekorationer och liknande ska tas bort. Ingen mat eller 

dryck får lämnas kvar. Dammsug heltäckningsmattan. Alla fläckar och tuggummin måste 

ovillkorligen tas bort. 

 Återställ alla möbler i enlighet med anslagen möbleringsplan. Möbler som inte ska vara i biblioteket 

får inte stå kvar där. 

 Bord, fönsterkarmar och andra ytor ska torkas av med vatten och rengöringsmedel vid behov. 

 Fönster, väggar och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Alla lampor ska vara släckta när lokalerna lämnas. 

 Alla böcker ska stå på sina platser i bokhyllorna. 

 Alla fönster och dörrarna mot utskottsvåningen och klubbvåningen ska vara stängda när ni lämnar 

lokalerna. Dörrarna får inte vara uppställda. 

Stora sammanträdesrummet 

 Allt skräp ska plockas upp och kastas. Alla dekorationer och liknande ska tas bort. Ingen mat eller 

dryck får lämnas kvar. Dammsug heltäckningsmattan. Alla fläckar och tuggummin måste 

ovillkorligen tas bort. 

 Återställ alla möbler i enlighet med anslagen möbleringsplan. Möbler som inte ska vara i 

sammanträdesrummet får inte stå kvar där. 

 Bord, fönsterkarmar och andra ytor ska torkas av med vatten och rengöringsmedel vid behov. 

 Fönster, väggar och tak ska rengöras om de har blivit smutsiga. 

 Alla lampor ska vara släckta när lokalerna lämnas. 

 Alla fönster och dörrarna mot biblioteket och klubbvåningen ska vara stängda och låsta när ni lämnar 

lokalerna. Dörrarna får inte vara uppställda. 

Utskottsvåningen 

 Om ni använt kyl och frys så ska dessa tömmas på era saker. (Gäller ej utskott, sektioner, nämnder 

och kårförningar med fast hemvist i utskottsvåningen.) Kylen och frysen ska torkas ur med vatten och 

rengöringsmedel. 

 Alla avställningsytor, ugnen, spisen, diskho etc. ska tömmas på skräp och torkas av/ur med vatten och 

rengöringsmedel. 

 Köksredskap, glas, porslin etc. ska diskas och ställas tillbaka på sin plats när de är diskade. 

 Matavfall ska kastas i särskild tunna i soprummet. 

 Ingen disk – varken ren eller smutsig sådan – får lämnas framme. 

 Ingen mat eller dryck får lämnas kvar. (Gäller ej utskott, sektioner, nämnder och kårförningar med 

fast hemvist i utskottsvåningen.) 

 Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. 

 Väggar, tak och fönster ska rengöras om de har blivit smutsiga. 
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 När lokalerna lämnas ska alla köksmaskiner vara avstängda, lamporna släckas och alla fönster och 

dörrar släckas och låsas.  

Bötesbelopp 

Vid bristfällig/ej utförd städning eller återställning av lokalerna utgår böter i enlighet med hyreskontraktet. 

Bötesbeloppen framgår av separat syningsprotokoll som kan erhållas på begäran. 


