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FÖRVALTNING

HSB MälarDalarna har lång erfarenhet av lokalvård.
Vi städar i huvudsak fastighetens gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor
och samlingslokaler.

LOKALVÅRD
De flesta av våra kunder köper städning i avtal med specificerad
frekvens. Det finns också möjlighet att köpa fönstertvätt, storstädning
samt golvvård vid behov.

TRAPPSTÄDNING
Trappstädningen är nog den arbetsuppgift i fastighetsskötseln som
uppmärksammas mest av de boende. Här finns ofta skilda åsikter
om hur, var och när insatser skall ske. Därför är det viktigt att ha
det verkliga städbehovet klart för sig. Behovet styrs av exempelvis
familjesammansättningen i fastigheten. Arbetsmomenten består av
sopning och moppning av golv samt inrednings- och fönstertvätt. I
ett flerfamiljshus utförs moppning och inredningstvätt vanligen en
gång per vecka.

STÄDNING AV TEKNIKUTRYMMEN
I teknikutrymmen, som de boende inte har tillgång till, finns undercentraler, elrum, och fläktrum. Dessa utrymmen måste vara rena, dels
för att funktionerna inte skall äventyras, dels på grund av arbetsmiljöskäl. Dessutom finns andra regler, till exempel får inte elrum
användas till förråd. Tänk på att golvbrunnar inte bör torkas ut och att
elrum inte får rengöras med vatten.

LOKALSTÄDNING
Behovet av lokalstädning varierar i olika fastigheter och bostadsområden. Med lokaler menas till exempel samlingslokaler, expeditioner,
hobbyrum och tvättstugor.
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STÄDNING AV ALLMÄNNA UTRYMMEN
Med allmänna utrymmen avser bland annat vindar och källare samt
cykel- och barnvagnsutrymmen.
Här varierar antalet städningar per år beroende på hur mycket
lokalerna används. Städning av golv, som vanligtvis sker en gång i
månaden, innebär sopning eller våtmoppning. För att behålla god
standard bör storstädning utföras någon gång per år.

MILJÖ
I vårt miljömedvetna arbete använder vi miljövänliga val av fordon,
redskap och bränsle.
Vår gemensamma miljö är en viktig och prioriterad fråga för oss på
HSB MälarDalarna!
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Trappstädning
Fönstertvätt
Tvättstuga – invändigt i torktumlare osv.
Lokalstädning
Golvstädning
Storstädning
Inredningstvätt/ avtorkning av inventarier
Städning av teknikutrymmen

