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Tak for denne gang og på gensyn 

    - Fællesskab gennem isvand! 
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Sauna-passer-opgaver 

Sidst opdateret 18. november 2020 

Efter træning - rengøring 

 
• Saunaen slukkes 

• Få evt. udlånte havtasker/badehætter retur  

Luften tages ud af havtasker, der åbnes og hænges til tørre over drypbakke.  

Husk at fæstne en klemme på stroppen (der hænges på en knage) og den øverste 

del af havtasken, så evt. vand kan løbe ud 

• Tjek at alle 15 nøgler til nøgleskabene er kommet retur og hænger på plads 

• Ryst og bank begge måtter fra slusen – udenfor 

• Støvsug bænke i sauna og gulv i sauna og sluse 

• Bænke – sprit (70 %) i forstøver sprayes ud. Tør IKKE efter, lad produktet 

sidde  

• Hent rent vand i både el-kedlen og i spanden til rengøring.  

Vand hentes ved toiletbygningen 

• Rent vand koges i el-kedlen og hældes i spanden med kold vand, så vandet bliver 

varmt til gulvvask  

• Anvend lidt Ajax i spanden 

• Vask gulv i sauna og sluse med moppen 

• De rystede måtter stilles på højkant på drypbakke ved væggen mod søen i slusen 

• Gulvklude hænges til tørre over drypbakke 

• Flag tages ind, hvis det har været ude. Skal stå til tørre hvis det er vådt 

• Baljer skylles, tørres af og sættes på nederste hylde 

• Våde klude hænges til tørre 

• Sprit sættes fra holder udenfor - ind på kommoden 

• Døren mellem sauna og sluse SKAL være lukket (pga. automatisk tænding) 

• Afvask håndtag, flader, el-kedel og håndtag på spand og moppe med W5 multiklude 

eller klude med sprit  

• Skraldespanden tømmes om søndagen. Tjek at den ikke er overfyldt.  

Hvis den er det – skift da plastikposen. Nye poser ligger i en skuffen i reolen 

• Sauna aflåses og nøgle lægges i nøgleboks. Stil koden på 4000 


