Asaaneq ataasinngornermiit - tallimanngornerup tungaanut. Rengøring fra mandag til fredag.
Maniitsoq 19.nov.2020

Asaaneq 16:00 aallartissaaq. Rengøring starter kl.16:00 .
Ullut tamaasa WC-mi nateq asannerani flisitaai iikkamiittut ilannguttassapput errortortarfii Wc-taalu
matullu tigummivii, tigummiviisalu ataa assattinnik attortakkagut aamma eqqiarneqartassapput, ilisiviit
pujoralaajarneqassapput tarrasuutillu pappiliaasiviillu aamma pujoralaajarneqassapput. Atortuilu tamarmik
misissorneqartassapput imaqarnersut, imaqalaartut immerlugit nungutsinnagit. Nunguttoqassanngilaq
Allaffiit ganngillu natii qaasersorsuarmik asanneqartassanngillat tamarmik, imaassanngilaq
taseranngortillugit asanneqasasut natit. Ullaakkut ilaanni naammattoortaratsigit suli taseraqartut.
Taamatut asaasoqarneq ajorpoq. Qaaserunik panertumik allarterneqassapput.
Hver dag ved vask af WC-gulve skal kantfliser tages med, håndvaske og toiletklosetter dørhåndtage og
døren hvor vi trykker med hænderne for at lukke skal også rengøres samt afstøvning og rengør alle
brugsgenstande som papirholdere spejl og hylder. Og alle brugsvarer som sæbe og papir skal efterses hver
dag og påfyldes før de bliver tomme. De må ikke blive tomme
Vask af gulve skal tages med fugtig moppe og ikke lave søer i gange og kontor. Vi har oplevet at der er
søer efter gulvvask om morgen dagen efter. Hvis i bruger meget vand skal det tørres op og ikke
efterlades vådt gulv.
Ullut tamaasalu allaffiit eqqavii taarsertassapput pappiliaannarnik imaqarunik puusiartaa
taarsertariaqanngilaq Tallimanngornerit tamaasa neriviit asattassapput- alle dage skal papirkurve ved
kontorerne tømmes hvis der ikke er organisk affald kan man blot tømme posen og genanvende posen. Hver
fredag skal bordene vaskes af.
Ullut tamaasa allarutit, erruutit, tiitorfinnut allarutit taarserneqartassapput igaffeeqqat pingasuusut aamma
allarutit eruutillu aamma ilanngutissapput. Igaffeeqqat pingasuupput 2-3-4 saalimi – hver dag skal
håndklæder, karlude samt viskestykker udskiftes til vask og fra de tekøkkener som findes i 2, 3 og 4 sal.
Marlunngorneq tallimanngornermilu Kantinap nerisarfiata natia sanerlugulu asattassaaq- ukiumullu
ataaseriaq polish-serneqartassaaq. Igaffittaa kantiinarmiut nammineq asattassavaat.
Tirsdag og fredag skal kantinens spiseareal gulv vaskes og en gang om året skal der polish på gulvet.
I køkkenarealet skal køkkenpersonalen selv vaske.
Tallimanngorneq-Fredag Ujaqqanik nateq majuartarfiillu 1 aamma 2 saalimi sapaatsi akunnerani
ataaseriaq asattassaaq soorlu tallimanngornikkut. Granitgulve og trapper ved 1 og 2 sal skal vaskes en gang
om ugen som om fredagen.
Elevatorip natia sapaatip akunnerata iluani ataaseriaq støvsugerlugulu asanneqartassaaq soorlu
Pingasunngornikkut. – Elevatorgulv skal støvsuges og vaskes en gang om ugen, som om onsdagen.

Ataatsimiittarfiit. Ataatsimiittarfiit byrådsali ini 253, 318 aamma 313 atorneqaraangata
asanneqartassapput piffiit tamaasa nerriviit isugutattumik allarterlugit aamma natit isugutattumik asallugit.
Matut tigummiviilu igalaat tigummivii saaviilu aamma isugutattumik allarterneqartassapput.
Møderum som Byrådsalen møderum 253, 313 og 318 skal rengøres hver gang der har været møder. Der
skal støvsuges i byrådsalen og de andre steder skal der med fugtig moppe tørre gulve af. Der skal med
fugtig klud aftørres ved dørhåndtage og vindues karme samt alle borde.
Ataasinngornikkut suliassat. allaffinnik asaaneqMandag rengøring af kontorerne.
2 sal–imi Natersuit Støvsugerlugit -Natit qisuusat isugutalaartumik allarterlugit. (qaasersuunngitsumik)
2 sal Støvsuge gulve- Laminat gulve i træ tørres af med fugtig moppe (ikke hel våd gulvklud /moppe)
4 sal-imi Natersuit Støvsugerlugit- Natit qisuusat isugutalaartumik allarterlugit. (qaasersuunngitsumik)-Tassani ilaapput allaffiit gaangillu
4 sal Støvsuge gulve- Laminat gulve som træ tørres af med fugtig moppe (ikke hel våd gulvklud/moppe)
Gulve som skal støvsuges og vaskes er på kontoret og gangene.
Marlunngornikkut suliassat- atuakkanik atorniartarfik. allaffinnik asaaneqTirsdag rengøring af bibliotek og kontorer.
1 sal-imi tassa atuakkanik atorniartarfik. Støvsugeerneq-pujoralaajaaneq nerrivinnik saaffiginnittarfillu.
Natit støvsugerlugu - isugutattumik allarterlugit nerriviit nerriviup qullii – igalaap saavi isugutattumik
allarterlugit- matut isugutattumik allarterlugit.
1 sal som er biblioteket. Støvsuge gulvet. -afstøvning med fugtig klud på skrivebordet og skrivebordslamper
samt skranken. –afstøvning med fugtig klud hylder og andre overflader som døre og vindues karme.
3 sal-imi Støvsugerneq natit tamaasa -asannissaat asaammik isugutalaartumik-qaasinngitsumik
Laminaatinik natillit allaffinni ganngianilu. EDB inaai 306, EDB-lerisut nammineq asattassavaat.
3 sal støvsugning og vask af gulve. – Laminatgulve vaskes af med fugtig moppe på kontorer og ved gangene,
rum 306 som er EDB rum skal IT afdeling selv rengøre.
Pingasunngornikkut suliassat- Støvsugerneq allaffiit tamarmik elevaatorilu ganngersuaq minillugu.
Onsdag støvsuge og vask af gulve samt elevator
2 sal-imi allaffiit ganngiilu isugutattumik nateq qisuusaagunik asanneqassapput linoleummit natit
isugutannerusinnaavoq kisianni taseratalimmik qimannagu. Ganngersuaq ujaqqanik natilik ilaangilaq ulloq
taanna uani.
2 sal. Støvsuge kontorer og gangene mellem kontorerne. Ikke granitgulvet på denne dag. Laminat gulve
skal kun vaskes med fugtig moppe, linoleumsgulve kan vaskes med mere våd moppe, men må ikke
efterlades med søer de gulve som vaskes med våd moppe skal tørres af igen med tør moppe/klud.

4 sal-imi allaffiit støvsugerlugit aamma allaffiup nerrivii isugutattumik allarterlugit pujoralaajarneqassapput.
Igalaap saavi ilisiviit matullu aamma allarterneqassapput isugutattumik allarummik-pujoralaajaammik.
4 sal Støvsuge og afstøvning af skriveborde og skranker. Støvsuge gulve, afstøvning med fugtig klud
skriveborde, skrivebordslamper samt skranken div. Hylder og andre overflader som døre og vindues karme.

Sisamanngornikkut suliassat – atuakkanik atorniartarfiup Natia støvsugerlugu asallugulu.
Torsdag Støvsuge og vask af gulve i biblioteket.
1 sal-mi nateq linoleum asassaaq qaaseruloortinnagu-Nateq laminaatilik isugutattumik asassapput
ganngimiittut isersimaartarfiillu taamatut.
1 sal. Gulve med linoleum skal vaskes med ikke for våd moppe og laminatgulve skal vaskes med fugtig
moppe ved gangen og værelserne skal ligeså vaskes gulv på.
3 sal-mi Støvsugerlugu aamma pujoralaaneq nerrivinni saaffiginnittarfiilu pujoralaajarlugit. Natit tamaasa
støvsugissapput neriviillu tamarmik isugutatumik pujoralaajaaneq qulleqaruni qulliit aamma
pujoralaajarlugit ilisiviillu allallu soorlu matut aamma igalaap saavi allartissapput isugutalaartumik
pujoralaajaammik.
3 sal. Støvsugning og afstøvning af div skriveborde og skranker. – støvsugning af gulve. Afstøvning med
fugtig klud på skriveborde og lamper samt skranke, div. Hylder og andre overflader som døre og vindues
karme. Rum til EDB skal rengøres af IT afdelingspersonalen selv. Rum 306.

Atortussat tamaasa kommunip pisiarisarpaai.
Atortussat nungutsinnagit oqaatigisassavaat asaasut Knud Olesen-mut 247841
Bestilling af rengøringsartikler er kommunens selv og skal meldes til Knud Olesen

Majuartarfiit pingasuusut 1 salimiit 4 salimut sapaatip akunneranut ataaseriarlutik asanneqartassapput
tassani ilaavoq aamma sulisunut isertarfik allungiartorfiillu ilanngutissapput allungiartorfiillu ataai
aamma asassapput.
Trapper som der er 3 stykker af skal vaske en gang om ugen som fra personaleindgang 1 sal til 4 sal og
måtter skal også renses for sand og der skal vaskes under måtterne.

Allanik paasisaqarusukkussi saaffiginnissaasi./ for uklarheder skal i kontakte
Bygningsinspektør/ Knud Olesen tlf. 817842 Mobil 247841

