STÄDCHECKLISTA
Efter er tillställning är det dags att städa lokalen. Du som har bokat lokalen har
ansvar för att förhållningsreglerna följs. Om ett städmoment tillkommer efter er
tillställning som inte finns listad på checklistan ska det givetvis också åtgärdas.
Efter varje uthyrning gör vaktmästaren en kontroll av städningen. Om städningen
inte är ordentligt utförd kommer hyresgästen att faktureras en städavgift.
INOMHUS

□
□
□
□
□
□

Ta bort tejp och smyckningar från
väggar, bord och fönsterbrädor
Torka av bord och stolar och ställ
tillbaka dom på sina platser i förrådet

UTOMHUS

□
□

Ställ tillbaka barbordet
Skrapa bort stearin och tvätta bort
fläckar och smuts
Stäng av ljudanläggningen och
mikrofonerna och lägg tillbaka dom i
lådan
Dammsug och moppa golven i alla
utrymmen

□
□
□

Rengör toalettstolarna och handfaten
noggrant
Moppa och dammsug toalettgolvet

□
□

KÖKET

□
□
□
□
□
□
□

Torka av bänkar, spishällen, ugn samt
skåpluckorna vid behov

Lägg alla använda moppar i hinken
märkt “smutsiga moppar ” som finns i
städskrubben
Sätt i nya sopsäckar i alla tömda
sopkärl. Sopsäckar med brännbart och
kompost ska läggas i respektive
soptunna på gården vid parkeringen.
Nya påsar finns i städskrubben vid
entrén

INNAN DU GÅR

□

Torka av speglarna
Fyll på toalettpapper och
handdukspapper (påfyllning finns i
städskrubben)

Ta bort tomburkar och övrigt vid
bygdegårdens och kyrkans parkeringar

NÄR DU ÄR FÄRDIG

TOALETTER

□

Plocka upp fimpar, snus inkl. övrigt
skräp. Töm askkoppen vid entrén

□
□
□

All belysning och elektriska armaturer
ska vara avslagna. Vattenkranarna ska
vara avstängda
Alla fönster och ytterdörrar ska vara
stängda och låsta
Kolla igenom lokalen efter kvarglömda
saker och gör en snabb syning av
bygdegården
Felanmälan eller trasigt:

Skölj av disken innan den körs i
diskmaskinen
Kontrollera att disken är ren och torr
innan den ställs in i skåpet

Sign:

Gör rent i diskhon och i diskmaskinen
Dammsug och moppa köksgolvet, även Vid frågor är du välkommen att
under bänkarna
kontakta oss!

Torka ur kylskåpen
Rengör köksvagnarna

Telefon: 076 - 803 08 05

