STÄDRUTINER FÖRENINGSLOKAL
* * *

Lokalen ska lämnas lika fin som du vill finna den!

* * *

➔ Diska efter er och töm ren disk från maskinen och diskstället.
Ställ all disk på sin rätta plats.
➔ Vädra ur lokalen ordentligt.
➔ Torka av alla bord och köksytor inklusive kyl + micro.
➔ Torka fönsterbrädor, köksluckor, dörrar, väggar och skåp som blivit smutsiga.
➔ Tvätta bort eventuella fläckar och smuts från stolar samt fåtöljerna.
➔ Rengör handfatet, skura toaletten och torka av hela toa-sitsen.
➔ Fyll på torkpapper i behållarna i köket och toaletten om de har tagit slut.
➔ Putsa fönster och speglar (i hallen och toaletten) om de blivit fläckiga.
➔ Kalka av kaffebryggare och vattenkokare vid behov.
➔ Skaka hallmattan utomhus.
➔ Dammsug hallmattan, fåtöljerna och golvet i hela lokalen.
➔ Våttorka golvet i hela lokalen.

(Då linoleumgolv inte tål för mycket vatten behöver moppen endast vara lätt fuktig)

➔ Ställ tillbaka alla möbler i “grundposition”.
➔ Plugga ur köksapparater (kaffebryggare, vattenkokare, micro).
➔ Se till att ugn, spisplattor, kyl och diskmaskin är avstängda och rengjorda.
Lämna kyl och diskmaskin på glänt.
➔ Töm lokalen på sopor. (under köksbänken, på toaletten och sopsäckshållaren)
➔ Släck all belysning.
➔ Stäng och lås alla fönster, altandörren och dubbellås entrédörr.
➔ Om städmaterial eller annat tagit slut eller om något gått sönder,
meddela detta vid överlämning av lokalnycklar.

* * *

Trevlig tillställning!

* * *
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FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖRENINGSLOKAL
1. Max 60 personer får vistas samtidigt i lokalen enligt brandskyddsmyndigheten.
2. Av säkerhetsskäl måste altandörren vara upplåst när ni vistas i lokalen.
3. Visa grannområdet respekt genom att hålla rimlig nivå på ljud, ljus & aktivitet.
4. Uteskor tas av och lämnas i hallen. Det underlättar städning & minskar slitage.

5. Rökning är ej tillåtet inomhus. Fimpar slängs i cigg-behållaren utanför entrén.
6. Marschaller eller fyrverkerier får ej användas på altanen.
7. Det är inte tillåtet att tejpa, nåla eller häfta upp något på väggarna.
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