Förhållningsregler Järlåsa Bygdegård
Innan ni börjar:
Larmet avaktiveras genom att man låser upp det översta låset sedan det undre.
Vattenlåset slås automatiskt av när köksdörren är upplåst, om man vill låsa dörren innifrån måste man slå av vattenlåset
på knappen som sitter bredid köksdörren.
Alla eventuella skador av lokalen och dess inventarier ersätts av den som hyr så var rädd om lokalen. Gardinerna får inte
tas ner eller ersättas med något annat.

Uppsättning av dekorationer eller andra anordningar som kräver fästen i väggar, tak eller golv är ej tillåtet.

Om en säkring går finns det automatsäkringar i rummet i stora salen som nås via dörrarna mellan de två köksdörrarna.

Judomattorna går att sova på men iakttag försiktighet så de inte går sönder.

Marschaller får ej ställas på trätrapporna

Kök
Huvudströmbrytare till kaffebryggaren finns på väggen vid diskmaskinen

Fläkten i diskrummet startas via knapp vid dörren till festsalen

Huvudströmbrytare till diskmaskinen sitter på väggen bakom diskmaskinen.

Temperaturen på spolmunstycket i diskhon styrs av de övre kranarna (blå/röd).

Stora salen
Taklamporna till stora salen sitter innanför dörren i köket

Fläkten i stora salen slås på i köket, vid lysknapparna

Dansbanan (ute)
Strömbrytare för utescen på dansbanan sitter i rummet mot köket.

Städning på nedre våningen
Centraldamsugare finns bland annat i entré och stora salen. Se till att luckan till uttaget öppnas helt, annars startar inte
dammsugaren.

Torka av alla bord och stolar samt plocka undan dem.

Städa toaletterna, torka även av toalettporslinet.

Dammsug alla golven
Våttorka golven i vestibuler och toaletter samt i festsalen om det förekommit dans eller mat där. För våttorkning
används en hårt urvriden mopp och såpavatten: 1 dl såpa per 10 liter vatten.

Städning kök
Rengör spisar, kaffebrygare och mikrovågsugn

Torka all disk och plocka dem på sina platser.

Gör ren diskmaskinen

Våttorka golvet i kök och diskrum med såpavatten.

Övre våningen
Dammsug golven

Våttorka golven i kök, hall och trappa samt även rummen vid behov.

Sopor
Töm alla papperskorgar

Gå ut med sopsäckarna och lägg dem i soprummet ute. Komposten läggs i den bruna tunna.

Glas och metall sortera för sig och lämnas i den röda boden bredvid soprummet.

Ute
Plocka undan eventuellt skräp ute, se till att det inte ligger fimpar på marken.

Innan ni går:
Slå av huvudströmbrytaren till kaffebryggaren

Slå av fläkten i diskrummet

Slå av alla tre fläktar i köket

Slå av huvudströmbrytaren till diskmaskinen

Stäng alla tre kranar/vred i diskhon vid diskmaskinen

Stäng/haspa alla fönster

Lås alla dörrar, på köksdörren låses det undre låset först, sedan det övre så att larmet aktiveras

Vänliga hälsningar Järlåsa Bygdegårdsförening
För frågor kontakta XX

