
 
 

 
 
 

Att tänka på när du är hyresgäst hos oss. 
 
Se till att… 

• Nödutgångarna är fria och upplåsta. Strömmen på när nödutgångarna är upplåsta. 
• Informera era gäster om nödutgångarna. 
• 149 personer får vistas i lokalen. Ta inte in fler! 
• Ventilationsknappen finns på höger sida innanför dörren till stora salen. 
• Ta reda på var släckutrustning och hjärtstartare finns. 
• Placera marschaller på säker plats utomhus. 
• Ev. tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier, våreldar mm är klara innan festen. 
• Respektera yttre miljön. 
• Tänk på ljudnivån och håll ytterdörren stängd. Vädra genom nödutgångarna. 
• Totalt rökförbud inomhus råder. Utryckningsersättning debiteras hyresgästen. 
• Husdjur får inte vistas i lokalen. 
• Parkera på östra sidan av infarten. 

  
 
Checklista innan du lämnar lokalen. 
 Diska glas och porslin, samt ställ på rätt plats. 
 Rengör spishäll och ugn. 
 Kyl och frys skall vara tomma och rena. 
 Kaffebryggare avstängda. 
 Bord, stolar och bänkar skall vara avtorkade. Stolar uppställda på borden. 
 Dammsug alla golv och våttorka vid behov. OBS! Använd endast varmt vatten.     

Köket skall alltid våttorkas. 
 Städa toaletterna samt våttorka golven. 
 Uteplatsens papperskorgar skall vara tömda och plattorna städade. 
 Papperskorgar i kök, toalett skall vara tömda och soporna skall läggas i soptunnan 

alternativt köras till återvinningsgården. Ex. kartonger och glas. 
 Vattnet i diskmaskinen skall tömmas ut enl. anvisning på maskinen. 
 Strömmen skall slås av på diskmaskinen, samt på väggen vid maskinen. 
 Vattenkranar och kran till diskmaskin avstängda. 
 Ingen sprit eller presenter får förvaras i lokalen under natten p g a inbrottsrisk. 
 Rengör ljusstakarna och diska alla vaser ni använt. 
 Släck alla lampor. 
 Stäng fönster och lås nödutgångarna med bägge låsen! 
 OBS! Gå ut genom huvudingången när du lämnar lokalen och lås. 

 
Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att bevara vår fina lokal. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen för Skoskumsgården 
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