
VASK AV FELLESAREALER: 
 
Innerste gang:  

- Støvsug og vask gulv. 
- Bytt pappsekken ved behov. 
- Sjekk at speilskapet er ryddig. 

 
Stua:  

- Vask bordene. 
- Tørk støv 
- Vask kanten rundt micro og stekeovn, tørk av micro og 

stekeovn. 
- Tøm sorteringsavfall og plasser det ut i gangen, panting 

foretas av de som setter ut glass og papir en gang i 
måneden. 

- Støvsug teppet. 
- Støvsug og vask gulvet. Det skal støvsuges under sofaene 

hver uke. 
 
Ytterste gang:  

- Sett opp sko. 
- Støvsug og vask gulvet. 

 
Trapp og gang nede: 

- Støvsuges og vaskes.  
(Skjøteledning ligger i speilskapet.) 

 
I etterkant av vorspiel skal de som har deltatt rydde og vaske 
etter seg så fort som mulig!! Det vil si at glass, flasker og 
søppel ryddes vekk og at det tørkes av bordene. Ser det ille ut 
må det eventuelt også støvsuges. 
 
Huseier kommer jevnlig til å sjekke at det vaskes ordentlig.  



VASKELISTE: 
Uke nr.: Dato fra/til: Rom nr: Spesialoppdrag: 
33 1208-1808 4/5 Grundig vask av ovn og micro. 
34 1908-2508 6/7 Grundig støvtørk i stua. 
35 2608-0109 8/9 Vask speilskapet og gangen med kartongsøppel. 
36 0209-0809 10/11 Støvsug sofaene, oppi, under og under teppene. 
37 0909-1509 12/13 Grundig vask av trappa og skohylla. 
38 1609-2209 1/2 Grundig vask av ovn og micro. 
39 2309-2909 3/4 Grundig støvtørk i stua. 

40 3009-0610 5/6 Støvsug sofaene, oppi, under og under teppene. 
41 0710-1310 7/8 Vask speilskapet og gangen med kartongsøppel. 
42 1410-2010 9/10 Grundig vask av trappa og skohylla 
43 2110-2710 11/12 Grundig støvtørk i stua 
44 2810-0311 13/1 Grundig vask av ovn og micro. 
45 0411-1011 2/3 Vask speilskapet og gangen med kartongsøppel. 
46 1111-1711 4/5 Grundig vask av trappa og skohylla 
47 1811-2411 6/7 Støvsug sofaene, oppi, under og under teppene 
48 2511-0112 8/9 Grundig vask av ovn og micro. 
49 0212-0812 10/11 Vask speilskapet og gangen med kartongsøppel. 
50 0912-1512 12/13 Grundig støvtørk i stua. 
51 1612-2212 1/2 Støvsug sofaene, oppi, under og under teppene. 
1 3012-0501 3/4 Vask speilskapet og gangen med kartongsøppel. 
2 0601-1201 5/6 Grundig vask av trappa og skohylla. 
3 1301-1901 7/8 Grundig støvtørk i stua. 
4 2001-2601 9/10 Grundig vask av ovn og micro. 
3 2701-0202 11/12 Vask speilskapet og gangen med kartongsøppel. 
4 0302-0902 13/1 Grundig vask av trappa og skohylla. 
 
 
 
Passer det ikke en av ukene du er satt opp, sørger du selv for å bytte med noen, husk å føre på 
vaskelista at det skjer et bytte…!!! Dette for at huseier skal kunne ”arrestere” rette 
vedkommende.. 
 
De som står først hver uke, vasker den innerste gangen og stua, den andre tar ytre gang og 
trappen, slik blir det rullering på det! 

 
 
 
 
 
 
 



VASKEINSTRUKS FOR BAD: 

 
 

- Vask vegger og dører inne i dusjkabinettet. 
 
- Tøm sluket for hår og lignende… 

 
- Speil vaskes.  

 
- Hver leieboer vasker den hylla han eller hun selv 

har ting på, dermed blir alle hyllene vasket jevnlig. 
 

- Servanten vaskes. Vær nøye med sluk. Det er også 
nødvendig å vaske nedover sidene og under vasken.  

 
- Toalettet vaskes nøye. Bruk dobørste og doklut!! 

Tørk støv av sisterna. Vask skåla. Vask do-lokk og 
sete. 

 
- Vask gulvet, hvis du hekter av dekslet i front av 

dusjkabinettet går det også greit å vaske under !!! 
 

 
Det er lov å ta litt initiativ også utenfor egne vaskeuker. Skulle for 
eksempel sluket i dusjen gå tett slik at det tar lang tid før vannet 
renner ut, så er det lov å rengjøre det selv om det ikke er din 
vaskeuke. Renner vannet tregt ned, så sjekk om sluket er tett før du 
ringer huseier. Dette gjør du ved å se i sluket oppi kabinettet, eller 
ved å se i sluket under kabinettet. Ta på en gummihandske og kjenn 
etter. Røret som fører vannet fra kabinettet og ned i sluket kan også 
gå tett, det løsner du bare ved å trekke litt i det og siden skylles det. 
Det er lurt å vaske klutene ofte, gjerne etter hver vask!!  



VASKELISTE BAD 1: 
Uke nr. Dato fra / til: Vaskes av rom: Signer for utført: 
33 1208-1808 4  
34 1908-2508 1  
35 2608-0109 2  
36 0209-0809 3  
37 0909-1509 4*  
38 1609-2209 1  
39 2309-2909 2  
40 3009-0610 3  
41 0710-1310 4  
42 1410-2010 1*  
43 2110-2710 2  
44 2810-0311 3  
45 0411-1011 4  
46 1111-1711 1  
47 1811-2411 2*  
48 2511-0112 3  
49 0212-0812 4  
50 0912-1512 1  
51 1612-2212 2  
1 3012-0501 3*  
2 0601-1201 4  
3 1301-1901 1  
4 2001-2601 2  
3 2701-0202 3  
4 0302-0902 4  

 
Dusjkabinettet skal alltid skrubbes med jif skurekrem og skylles godt! 
*Vasken gjøres litt grundigere enn vanlig. 
Dra det fram fra den kroken det står i og vask veggene og gulvet bak, tøm sluk og vask 
rundt kanten. Kanten mellom veggen innvendig og bunnen på kabinettet er samlested for 
bakterier og bør skrubbes grundig, bruk fiskebørste, klorin bleker og desinfiserer, spray på 
rent, la virke noen minutter, skyll! PS!!! Ikke få klorin på tekstiler eller annet, da fargene 
blekes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VASKELISTE BAD 2: 
 

Uke nr. Dato fra / til:  Vaskes av: Signer for utført: 
33 1208-1808 13*  
34 1908-2508 5  
35 2608-0109 13  
36 0209-0809 5  
37 0909-1509 6  
38 1609-2209 13*  
39 2309-2909 5  
40 3009-0610 6  
41 0710-1310 13  
42 1410-2010 5*  
43 2110-2710 6  
44 2810-0311 13  
45 0411-1011 5  
46 1111-1711 6  
47 1811-2411 13*  
48 2511-0112 5  
49 0212-0812 6  
50 0912-1512 13  
51 1612-2212 5  
1 3012-0501 6*  
2 0601-1201 13  
3 1301-1901 5  
4 2001-2601 6  
3 2701-0202 13  
4 0302-0902 5  
 
 

Dusjkabinettet skal alltid skrubbes med jif skurekrem og skylles godt! 
*Vasken gjøres litt grundigere enn vanlig. 
Dra det fram fra den kroken det står i og vask veggene og gulvet bak, tøm sluk og vask 
rundt kanten. Kanten mellom veggen innvendig og bunnen på kabinettet er samlested for 
bakterier og bør skrubbes grundig, bruk fiskebørste, klorin bleker og desinfiserer, spray på 
rent, la virke noen minutter, skyll! PS!!! Ikke få klorin på tekstiler eller annet, da fargene 
blekes. 
 



VASKELISTE BAD 3: 
Uke nr. Dato fra / til:  Vaskes av: Signer for utført: 
33 1208-1808 10  
34 1908-2508 7  
35 2608-0109 8  
36 0209-0809 10*  
37 0909-1509 7  
38 1609-2209 8  
39 2309-2909 10  
40 3009-0610 7  
41 0710-1310 8*  
42 1410-2010 10  
43 2110-2710 7  
44 2810-0311 8  
45 0411-1011 10  
46 1111-1711 7*  
47 1811-2411 8  
48 2511-0112 10  
49 0212-0812 7  
50 0912-1512 8  
51 1612-2212 10*  
1 3012-0501 7  
2 0601-1201 8  
3 1301-1901 10  
4 2001-2601 7  
3 2701-0202 8  
4 0302-0902 10  

 
 
 
Dusjkabinettet skal alltid skrubbes med jif skurekrem og skylles godt! 
*Vasken gjøres litt grundigere enn vanlig. 
Dra det fram fra den kroken det står i og vask veggene og gulvet bak, tøm sluk og vask 
rundt kanten. Kanten mellom veggen innvendig og bunnen på kabinettet er samlested for 
bakterier og bør skrubbes grundig, bruk fiskebørste, klorin bleker og desinfiserer, spray på 
rent, la virke noen minutter, skyll! PS!!! Ikke få klorin på tekstiler eller annet, da fargene 
blekes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VASKELISTE BAD 4: 
Uke nr. Dato fra / til:  Vaskes av: Signer for utført: 
33 1208-1808 9*  
34 1908-2508 11  
35 2608-0109 12  
36 0209-0809 9  
37 0909-1509 11  
38 1609-2209 12*  
39 2309-2909 9  
40 3009-0610 11  
41 0710-1310 12  
42 1410-2010 9  
43 2110-2710 11*  
44 2810-0311 12  
45 0411-1011 9  
46 1111-1711 11  
47 1811-2411 12  
48 2511-0112 9*  
49 0212-0812 11  
50 0912-1512 12  
51 1612-2212 9  
1 3012-0501 11*  
2 0601-1201 12  
3 1301-1901 9  
4 2001-2601 11  
3 2701-0202 12  
4 0302-0902 9  

 
 
Dusjkabinettet skal alltid skrubbes med jif skurekrem og skylles godt! 
*Vasken gjøres litt grundigere enn vanlig. 
Dra det fram fra den kroken det står i og vask veggene og gulvet bak, tøm sluk og vask 
rundt kanten. Kanten mellom veggen innvendig og bunnen på kabinettet er samlested for 
bakterier og bør skrubbes grundig, bruk fiskebørste, klorin bleker og desinfiserer, spray på 
rent, la virke noen minutter, skyll! PS!!! Ikke få klorin på tekstiler eller annet, da fargene 
blekes. 
 


