
Rengøringsydelser 

Farum Midtpunkt har nu valgt at varetage nedenstående 
rengøringsydelser via egne ansatte. 

Nedenstående er en orientering om, hvad ydelserne omhandler: 

Indvendige trapper og reposer: 

Følgende udføres 1 x ugentligt: 

• Gulv rengøres iht. gulvrengøringsinstruktion. 
• Fastsiddende pletter på trappevanger fjernes. 
• Topflade på trappevanger, balustre og gelænder samt topflade på halvvæg på repos rengøres. 
• Spindelvæv op til 350 cm fjernes. 

Trapper og repos: specielt for indvendige gangstrøg i Birkhøjterrasserne: 

• Udføres 1 x ugentligt i perioden 1/11 – 31/3 og 1 x hver 14. dag i perioden 1/4 – 31/10: 

Følgende udføres 1 x månedligt: 

• Lamper rengøres. 
• Dørkarme på reposer rengøres. 

Gulve: specielt for indvendige gangstrøg i Birkhøjterrasserne og de gangstrøg, der er blevet 
renoveret (jf. projektet renovering af Indre gangstrøg): 

• Udføres 1 x ugentligt i perioden 1/11 – 31/3 og 1 x hver 14. dag i perioden 1/4 – 31/10: 
o Gulv rengøres iht. gulvrengøringsinstruktion (med gulvmaskine).  

Ydelser der stadig udføres stadig af ekstern leverandør: 

Nedenstående er en orientering om, hvad ydelserne omhandler: 

Blok 12 og 13: 

Gulve: specielt for indvendige gangstøg i Blok 12 og 13: 

• Følgende udføres 1 x ugentligt i perioden 1/11 – 31/3 og 1 x hver 14. dag i perioden 1/4 – 
31/10: 

o Gulv rengøres iht. gulvrengøringsinstruktion (med gulvmaskine). 

 

Elevatorer: 

Følgende udføres 1 x ugentligt: 



• Gulv rengøres iht. gulvrengøringsinstruktion. 
• Vægge inkl. håndlister og betjeningspanel rengøres, og spejl pudses. 

Følgende udføres 1 x årligt: 

• Døre, vægge og loft rengøres og poleres. 
• Gulv, inkl. metalgulv uden for elevator opskures. 

Vaskeri: 

Følgende udføres dagligt: 

• Affaldsbeholdere tømmes, rengøres og ny pose isættes. Madamepose udskiftes. 
• Gulv rengøres i vaskeri, på toilet og gange. Terrasse fejes. 
• Filter i tørretumblere støvsuges. 
• Rude i vaskemaskiner og tørretumblere rengøres udvendigt. 
• Frie flader på vaskemaskiner, tørretumblere, borde rengøres. 
• Vaske med tilhørende armatur, vægfliser/flade (inkl. bag affaldsstativ/spand), sæbe- og 

papirdispenser afkalkes/rengøres. Spejl pudses. 
• Toiletkumme med tilhørende vægfliser/flade, toiletrulle- og toiletbørsteholder afkalkes/rengøres. 
• Opfyldning af toiletpapir, håndklædepapir og håndsæbe. 
• Fastsiddende pletter på vaskbare vægflader, inkl. dørflader, fjernes. Dørgreb rengøres. 
• Pletter på internt glas fjernes. 
• Spindelvæv op til 350 cm fjernes. 
• Askebæger på terrasse og ved indgang tømmes. 

Følgende udføres 1 x ugentligt: 

• Løst og fast inventar op til 180 cm rengøres. 

Følgende udføres 1 x månedligt: 

• Gulv rengøres i lager og depot. 
• Løst og fast inventar op til 180 cm rengøres i lager og depot. 
• Spindelvæv op til 350 cm fjernes i lager og depot. 
• Højtsiddende (ml. 180 cm og 350 cm) lamper og ventilationer rengøres. 
• Højtsiddende (ml. 180 cm og 350 cm) rør, kanter og flader m.m. rengøres. 

Servicecentralen: 

Følgende udføres 1-2 x ugentligt iht. programkoder: 

• Affaldsbeholdere tømmes, rengøres og ny pose isættes. Madamepose udskiftes. 
• Gulv rengøres. 
• Løst og fast inventar op til 180 cm rengøres. 
• Vaske med tilhørende armatur, vægfliser/flade (inkl. bag affaldsstativ/spand), sæbe- og 

papirdispenser afkalkes/rengøres. Spejl pudses. 
• Toiletkumme med tilhørende vægfliser/flade, toiletrulle- og toiletbørsteholder afkalkes/rengøres. 
• Opfyldning af toiletpapir, håndklædepapir og håndsæbe. 
• Fastsiddende pletter på vaskbare vægflader, inkl. dørflader, fjernes. Dørgreb rengøres. 
• Pletter på internt glas fjernes. 
• Spindelvæv op til 350 cm fjernes. 



Følgende udføres 1 x månedligt: 

• Højtsiddende (ml. 180 cm og 350 cm) lamper og ventilationer rengøres. 
• Højtsiddende (ml. 180 cm og 350 cm) rør, kanter og flader m.m. rengøres. 
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