Checklista hyresgäst Logen 2016.08.19
Kunden har mottagit listan.

TOALETTER 5 st inkl. 2 st förrum.
Sopa noggrant golven.
Rengör handfaten, toalettstolarna med rengöringsmedel.
Torka speglarna.
Töm papperskorgarna sätt i ny påse.
Fyll på pappershanddukar i automaterna, fyll på från förrådet under trappen.
Kontrollera att det finns toalettpapper, fyll på från förrådet under trappen.
Kontrollera att inget vatten droppar från kranarna.
Kontrollera att toaletterna så att de inte står och spolar.
KÖKET på loftet.
Köksbänken är avtorkad.		
Borden och stolarna på loftet är avtorkade.
Kontrollera att vattenkranen inte droppar.
ÖVRIGA UTRYMMEN.
Sopa samtliga golv även loftet, scenen, utrymmet bakom scenen.
Ställ tillbaka bord och stolar i förrådet. Borden ställs i vagnar. Stolar staplas.
Trästolarna ställs på rad utefter långväggen mot Ulvsättravägen.
Töm sopställningen och sätt i en ny säck.
OBS! Samtliga sopor medtages av hyresgästen.
FÖRRÅDET vid biljettluckan.
Här finns rengöringsmedel, trasor, moppar sopborste tvätthink.
Golvmoppar trasor kastas i soporna efter slutförd städning.
Kontrollera att infravärmen är avslagen (1 st på scenen 1st vid entrén).
Kontrollera att värmefläktarna 2 är avslagna.
Kontrollera att takvärmen är avslagen.
Släck samtlig belysning och lås logen.
FÖRRÅDET under trappen upp till loftet.
Pappershanddukar, toalettpapper.
OMRÅDET RUNT LOGEN STÄDAS.
Järfälla
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Checklista Hyresgäst Bygdegården 2016.06.19		
Kunden har mottagit listan
TOALETTER ( 3 st. )		
Dammsug och våttorka golven.		
Rengör handfat,toalettstol med rengöringsmedel.		
Torka speglarna.		
Töm papperskorgen, sätt i ny påse.		
Fyll på pappershanddukar i automaten,fyll på från förrådet		
Kontrollera att det finns toalettpapper,fyll på från förrådet 		
Kontrollera att det finns rengöringsmedel, om inte fyll på från förrådet.		
Kontrollera att inga kranar droppar.		
Kontrollera att toaletterna så att de inte står och spolar.		
Släck lyset och lås dörrarna.
KÖKET/DISKMASKINEN		
All disk skall plockas ur diskmaskinen och placeras i skåp och lådor.
Beskrivning finns på vägg vi sidan om fönster.
All disk placeras i diskkorgarna, dom finns i separat vagn.
Diska allt porslin, glas, övrig disk och ställ in i skåp och lådor.
Bestick placeras i den finmaskiga diskkorgen och diskas.
OBS! Diska samma bestick en gång till stående i de vita plastboxarna.
Töm diskmaskinen, följ anvisningarna som sitter på väggen till vänster.
Diska kaffekannor,övrig disk, ställ in i skåpen.		
Rengör spisen även ugnen om den används inklusive plåtar.		
Torka mikrovågsugnen.		
Torka spisfläkten		
Torka av kaffebryggaren, diska glaskannorna.		
.
Skölj ur kaffetermosarna med varmt vatten och ställ in i skåpet.		
Stäng av kylen och torka ur densamma lämna dörren öppen		
Töm frysen på is och medhavda livsmedel. OBS! Stäng INTE av den.		
Torka av köksluckor och lådförstycken samt alla bänkskivor.		
Kontrollera att vattenkranen inte står och droppar. 		
Kasta sopor i de 2 behållarna vid infarten till bygdegården		
Sätt i ny soppsäck i stativet.		
OBS! Flaskor, pappersdukar,samt övrigt emballage medtages av hyresgästen.
ÖVRIGA UTRYMMEN.		
Dammtorka samtliga fönsternischer.		
Torka av samtliga bord.		
Dammsug och våttorka samtliga golv.		
Ställ samtliga element på 15 grader		
Marschaller släcks utanför gården. OBS! Måste vara kalla innan de kastas.		
Stäng samtliga fönster.
FÖRRÅDET I KÖKET:		
Här finns extra material av allt som behövs.		
OBS! Kasta trasor och golvmoppar i soporna efter avslutad städning		
Gå runt och släck alla lampor,lås samtliga dörrar.		
OBS! Marschaller får ej placeras på trätrappan!
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