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Välkommen till Järlåsa Bygdegård 

Huspärm 
Här hittar du den information du kan tänkas behöva 

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 

Dörrlås 

Dina synpunkter 
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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 anläde. Städutrustning i 

städskrubben i foajen. 

 

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 

 



Järlåsa Bygdegårdsförening  HUSPÄRM 

www.jarlasabygdegard.se 

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 

Proppskåp – litet rum i stora salen på 

kökssidan  
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Övervåningen 
Kök 

Sammanträdesrum 

Toalett WC 

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 

Diskmaskinen fungerar bra. 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. 

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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Dörrlås 
Dörrarna styrs av kodlås. Din personliga 

kod får du i din e-post i samband med din 

bokning.  När du är klar med din aktivitet i 

Bygdegården ställt i ordning och städat 

lokalen: kolla att alla dörrar är låsta och 

alla fönster är stängda.  

 

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 

( samma som finns 

på hemsidan och 

På anslagstavlan i 

köket ) 

Två sidor 


