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Välkommen till Järlåsa Bygdegård 

Huspärm 
Här hittar du den information du behöver för att din 

vistelse i Bygdegården skall bli så bra som möjligt. 

Jourtelefon 
Vid akuta bekymmer kan du alltid ringa vår 

jourtelefon 

018 - 39 15 64 

Wi-Fi 

Lösenord:  

Bygdis2020 
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Innehåll 

Jourtelefon och Wi-Fi 

Städning 

Lokalerna 

Faciliteter 

Bord och Stolar 

Belysning 

Kök-Porslin-Diskmaskin 

Vatten  

Sophantering 

Övernattning 

Lås, Larm och Nycklar 

Dina synpunkter 

Checklista och Städinstruktion 
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Städning & Sophantering 

I ditt hyreskontrakt ingår att du som 

hyresgäst diskar och städar efter dig. 

Att du återställer porslin, bestick, wc 

och lokalerna du hyrt, i det skick som 

de var, när du anlände. Städutrustning 

i städskrubben i foajen. 

Checklista städning- se sista sidan 

EWKAstäd 

Om du väljer att boka städning 

rekommenderar vi det lokala städföretaget 

Eva & Karolina Sand. Notera att städningen 

skall vara utförd i direkt anslutning till att 

hyresperioden avslutas. 

073-550 71 96 eller 073-972 08 63 
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Bygdegårdens lokaler 
Kök 

Rum för porslin och diskmaskin 

Foaje 

Toaletter/WC 

Stora salen 

Scen 

Bord – draglådor under scenen 

Stolar – rum till höger om scenen 

50 A säkring finns i proppskåpet 

Proppskåp – litet rum i stora salen på 

kökssidan  
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Övervåningen 
Kök 

Sammanträdesrum 

Toalett/WC/Dusch 

Övernattningsrum 

Judolokal 
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Faciliteter 

Ljud- och Bioanläggning 

Se särskild pärm som finns i anslutning 

till anläggning. 

 

Gym 

Bygdegården och Järlåsa IF bedriver 

gymverksamhet i Bygdgårdens 

källarlokal.  
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Bord och stolar 

Fällbara bord finns i 

draglådorna under scenen. 

 

Stolar finns i lokalen till höger 

om scenen. 
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Belysning 
Belysning i stora salen regleras från 

panelen som sitter i anslutning till 

kökets högra dörr. Dörren som leder 

ut till stora salen. 

 

Belysningen i övriga rum regleras i 

varje enskilt rum var för sig.  

 

I foajen finns en dimmer. 
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Kök – Porslin - Diskmaskin 

Viktigt att veta! 

Kök 

Kaffebryggaren styrs av en timer.  

Porslin 

När du kört porslin och bestick i 

diskmaskinen. Gör en efterkontroll. 

Diskmaskin 

Följ intruktionen som sitter på väggen 

invid diskmaskinen. 
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Vatten 
Om det skulle vara dåligt tryck i vatten är det 

förmodligen någon som kommit åt 

strömbrytaren. Strömbrytaren till vattnet sitter i 

köket. Den skall vara påslagen. Se anslag. 

Sophantering 
Vi sorterar soporna. Matsopor för sig och övriga 

sopor för sig. Soporna slänger du i soprummet 

ute på gården. Sortera gärna papper, glas och 

plast för sig om du har möjligheter. 

Övernattning 
Du som hyrt Bygdegården och där övernattning 

ingår. Meddela via sms hur många personer som 

sover över respektive natt. Sms:a till 070-274 62 

87. Skriv Bygdegården övernattar X personer 

datum. 
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Lås, Larm och Nycklar 
När du är klar med din aktivitet i 

Bygdegården ställt iordning och städat 

lokalen: kolla att alla dörrar är låsta och 

alla fönster är stängda. Lås båda låsen i 

entredörren och sätt tillbaks nyckel i 

nyckelskåpet. 

 

Dina 

synpunkter är 

viktiga! 
Har du synpunkter eller förslag till 

Bygdegården. Hör av dig. Skriv gärna på 

info@jarlasabygdegard.se 

Välkommen åter 

mailto:info@jarlasabygdegard.se
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Checklista 

Skötselinstruktion Järlåsa 

Bygdegård  

Innan ni börjar 

Larmet avaktiveras genom att man låser upp det översta låset, sedan det undre. 

Vattenlåset – strömbrytare finns i köket. Vattenlåset skall vara påslaget. 

Alla eventuella skador av lokalen och inventarier ersätts av den som hyr lokalen. 

Uppsättning av dekorationer eller andra anordningar som kräver fästen i väggar, tak eller 

golv är inte tillåtet. 

Automatsäkringar finns i rummet i stora salen som nås via dörrarna mellan de två 

köksdörrarna. 

Marscaller får ej ställas på trapporna. 

Judomattorna går att sova på men var försiktig så att de inte går sönder. 

Kök 

Huvudströmbrytaren till kaffebryggaren finns på väggen vid diskmaskinen. 

Fläkten i diskrummet startas via knapp vid dörren till stora salen. 

Huvudströmbrytaren till diskmaskinen sitter på väggen bakom diskmaskinen. 

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

Stora salen 

Belysningen regleras från panelen i köket. 

Fläkten i stora salen regleras på i köket. 

Stolar finns i rummet till höger om scenen. Bord i lådorna under scenen. 

Dansbana 

Strömbrytare för utescen på dansbanan sitter i rummet mot köket. 
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Sopor 

Töm alla papperskorgar. 

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

tunnan. 

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

Ute 

Plocka undan evenuellt 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. 

Stänga alla tre kranar/vred i diskhon vid diskmaskinen. 

Stäng/haspla alla fönster. 

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

aktiveras. 
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Städinstruktion  

Det är jätteviktigt att du som hyrt städar efter dig. I de fall då 

hyresgäst inte städat Bygdegården efter att ha hyrt så tvingas vi ta 

in ett städföretag och då skickar vi fakturan till den person eller 

organisation som hyrt. 

Städning på nedre våningen 

Centraldamsugare finns bland annat i entren och i stora salen. Se till att luckan till uttaget 

öppnas helt, annars startar inte damsugaren. 

Torka alla bord och stolar samt plocka undan dem. 

Dammsug alla golv. 

Städa toaletterna, torka även toalettporslinet. 

Våttorka alla golven i vestibuler och toaletter samt i festsalen om det förekommit dans 

eller mat där. För våttorkning används en urvriden mopp. Såpavatten: 1 dl såpa per 10 liter 

vatten. 

Städning kök 

Rengör spisar, kaffebryggare och micro. 

Torka all disk och plocka dem på sina platser. 

Gör ren diskmaskinen. 

Våttorka golvet i kök och diskrum med såpavatten. 

Städning övre våningen 

Dammsug golven 

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

 

 


