STÄDREGLER vid hyra av BERGUMSGÅRDEN
När du hyr Bergumsgården godkänner du alla punkter i detta dokument.

Städning ingår inte i hyran!
När du har hyrt Bergumsgården måste du städa efter dig,
städning ingår inte i hyran. Nedan är några saker du bör tänka på för att alla parter (Du, vi och
den som hyr efter dig) skall känna sig nöjda. Är du inte nöjd när du tillträder lokalen, ta foton
och kontakta oss.

Köket
•
•
•
•
•
•
•
•

Diska all disk och ställ tillbaka ren disk på avsedd plats
Plocka ur diskmaskinen och diskstället
Rengör diskmaskinen, se separata instruktioner nedan och på vägg ovanför diskmaskinen
Torka ur kyl och ev. frys OBS! Inga varor ska finnas kvar
Torka av bänkar samt spis, ugn, micro om dessa använts
Sopa golvet
Våttorka golvet och byt vatten flera gånger, golvet får inte vara kladdigt. OBS! Häll ut vatten
försiktigt i utslagsvasken i städskrubben annars finns risk för översvämning.
Töm soporna (från kök och toaletter, övriga sopor och ev. embalage skall tas med)

Salen(inkl scenen)
•
•
•
•
•
•

Plocka bort ev. utsmyckning tex. snören, tejp, björkris, marschaller o dyl.
OBS! förbjudet att använda konfetti, att spika upp saker eller använda häftklammer el
dylikt.
Torka av bord och stolar och ställ tillbaka på avsedd plats, se instruktioner vid avsedd plats.
Torka ur fönsterkarmar (kan finnas kladd efter glas)
Sopa golvet
Våttorka golvet och byt vatten flera gånger, golvet får inte vara kladdigt

Toaletter
•
•
•
•

Tvätta ur tvättställen
Torka toalettstolarna utvändigt och rengör även invändigt
Våttorka golvet, byt vatten
Töm papperskorgarna

Hallen
•
•
•
•

Skaka eller dammsug mattorna
Sopa eller dammsug golvet
Våttorka golvet, byt vatten
Samla ihop och tag med kvarglömda kläder

forts. nästa sida

Utomhus
•
•
•
•

Plocka bort ev. utsmyckning tex. snören, tejp, björkris, marschaller o dyl.
OBS! förbjudet att använda konfetti, att spika upp saker eller använda häftklammer el
dylikt.
Plocka upp burkar flaskor, fimpar och skräp
Plocka upp glaskross

Sopor
I soptunnan får du endast slänga ”skräpet” från kök och toaletter. Allt annat (tomma burkar och
flaskor, pappersdukar, papptallrikar etc samt övrigt avfall) måste du själv forsla bort eller ta med hem.
Bergumsgården tillhandahåller ingen renhållning.
*Rengöring av diskmaskinen:
Lyft bort silplattan t.v. på diskmaskinens botten och rengör filtret/silen se nedan, fortsätt enl.
ytterligare instruktioner på väggen ovanför bänken.

