Skokloster Bygdegårdsförening
Uthyrningsregler för Skokloster Bygdegård

Vid tillträde
Kontrollera att lokalen vid tillträde är städad och i övrigt gott skick.
Skulle brister konstateras, kontakta omgående ansvarig för uthyrningen.
Görs ingen erinran före tillträdet, anses Bygdegården vara mottagen i fullgott skick.
Klagomål i efterhand godtas inte.
Bokningsansvarig: Monica 070-6503934.
I och med att nyckeln hämtas har även regler och säkerhetsbestämmelser godkänts.
Säkerhetsbestämmelser
Den som bokar bygdegården är skyldig att ta del av och informera övriga berörda om de
säkerhetsbestämmelser som finns anslagna på väggen innanför dörren till samlingslokalen.
Observera att övernattning i lokalen ej är tillåten.
Rökning är förbjuden i hela bygdegården.
Värme
Timern för värme är placerad omedelbart till höger om dörren in till samlingslokalen.
Timern kan vridas till önskat antal timmar.
Innan lokalen lämnas ska timern slås av.
Inredning
Bord och stolar skall efter användning rengöras och återställas i bord och stolsförrådet längst bak i
lokalen. Enligt bild på väggen i stolsförrådet.
Kök
Använt porslin skall diskas och återställas på respektive platser.
Matrester ska tas bort från diskhoar och diskmaskinen.
Instruktion för diskmaskin finns anslagen i anslutning till maskinen. Diskmaskinen har automatisk
diskmedelstillförsel.
Diskmaskinen skall spolas ur med vattenduschen som sitter i diskutrymmet ovanför vasken efter
avslutad diskning. Avloppsröret i diskmaskinen tas bort och läggas mellan maskinen och huven så
att maskinen luftas.
Köksluckor och skåp torkas av från fläckar.

Städning golv
Stora salen: Golven dammsugs eller sopas. Därefter torkas hela golvet med en fuktad mopp.
Köksgolv: Dammsugs eller sopas, fläckborttagning.
Toalettstolar och handfat ska göras rena med trasa avsedd endast för wc samt egen mopp och hink
för rengöring av golvet.
OBS! Ej samma mopp till wc som övriga utrymmen.

Övrig städning
Eventuella dekorationer tas bort blommor, ljus, dukar.
Torka av fönsterbrädor.
Kontrollera att inte något fallit ner bakom elementen.
Tavlor och annat som flyttats ska återställas på sina respektive platser.
Högtalarna till utedansbanan ska placeras under musikanläggningsskåpet i stol/bordsförrådet.

Sopor
Matrester läggs i bruna kompostpåsar, läggs i bruna tunnan.
Hushållssopor läggs i sopsäckar som knyts ihop och läggs i soptunnan vid staketet framför
bygdegården.
Övriga sopor, så som metall, plast, papper, kartong, glas, batterier ska forslas till
återvinningscontainer som finns:
Slottsskogsleden 25 ligger efter fotbollsplanen i Slottsskogen, 3km från bygdegården.
Mellan Lövsångarvägen 2 och Ärtsångarvägen 1 i Söderskogen, 6km.
Klockargårdsvägen mittemot Övergrans kyrka infart Övergransgården gamla E18, 16km.

Utvändigt
Bygdegårdens tomt och parkering ska vara städade från muggar, burkar, flaskor, serpentiner, fimpar
och papper etc.
Respektera hyresgästen i Torpet bredvid Bygdegården. Tillträde till denna del av tomten är ej
tillåten.
Då lokalen lämnas
Kontrollera att:
Belysningen är släckt
Värmetimern är avstängd
Dörrar mot baksidan är låsta
Fönster stänga
Nyckeln återlämnas efter överenskommelse, samma dag eller dagen efter.

