GAcup 2019
PM för kiosk- och sekretariatsfunktionärer gällande avfallshantering, städning och
miljövård

Miljövård är en viktig del för att allt skall fungera bra i årets GA cup. Kioskpersonalen ansvarar även för
avfallshantering, städning, miljövård och att sopsäckarna slängs i containers. Lämpligen görs detta i
samband med att ett nytt gäng kommer för avbyte eller vid annan lämpligt tidpunkt. Om alla hjälps åt, så
behöver detta inte ta så mycket mer tid i anspråk. Vi källsortera metallförpackningar, exv. korvburkar, Aluburkar och Petflaskor. Allt annat klassas som brännbart avfall som skall slängas i containers utanför
hallarna. Några exempel på brännbart avfall finns i pärmen. Placeringen av containers framgår på baksidan.
Containerns kommer att vara låsta med hänglås. Nyckeln finns i växelkassan. Det kommer att finnas
miljöpåsar, sopsäckar och engångshandskar i kiosken. Det kommer även att finnas avfallsbehållare i varje
kiosk för brännbart avfall inkl. kaffesump.
Här kommer några stödpunkter som är bra att veta:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nyckel till container finns i växelkassan
Tömning av papperskorgar i hallar, vid kiosker, i korridorer, omklädningsrum och toaletter.
Kolla att det inte ligger skräp på läktare, entrén, korridorer o.d.
Sopsäckar med brännbart avfall slängs i containers utanför.
Kaffesump läggs i miljöpåsen, sedan i sopsäckar som slängs i containers utanför.
(OBS: ta gärna två sopsäckar, för det blir ju ganska tungt och för att det inte skall läcka ut under
transport till containers)
Metallförpackningar läggs i sopsäckar. (tas hand av särskild personal)
Glasflaskor och burkar läggs i sopsäckar. (tas omhand av särskild personal)
Tidningar och kartonger klassas som brännbart avfall
Påfyllning av toapapper och pappershanddukar.
Kolla att toaletterna är fräscha.
Bord och serveringsytor torkas.

Vid ev. oklarheter, frågor m.m. finns jag hela tiden tillgängligt på 070 550 64 80.
Jag kommer även vara behjälplig med att slänga sopsäckar i containers.
Med sportsliga FC GUTE hälsningar
Klaus Hammel
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