
 

Till dig som hyr vår bygdegård 

Städprotokoll och komihåglista 

Välkomna och tack för att ni valde att hyra Etelhems Bygdegård. Vi hoppas ni får en  

trevlig stund i vår bygdegård. 

När ni lämnar huset ska det vara minst lika bra städat som när ni kom, så därför ber vi er att 

följa denna checklista. Till er hjälp finns städutrustning i förrådet närmast diskutrymmet. 

Kök 

• Torka av alla bänkar och köksbordet och plocka in allt i skåpen. 

• Om spisen använts, se till att spisplattor, ugn och fläkt är avtorkade och rena 

• Om kyl och frys använts ska de städas ur. 

• Dammsuga/sopa golvet, och vid behov blöttorka. 

• Tömma hinken med kaffesump i komposten som du hittar söder om entrén. 

• Tomglas och burkar tar man med sig. 

• Stäng dörren in mot stora salen innan du lämnar. 

Stora salen 

• Torka av alla bord 

• Dammsuga/sopa golvet vid behov, likadant skall det blöttorkas vid behov. 

• Ställ i ordning bord och stolar som det var när du kom. 

Toaletterna 

• Rengör handfat och toastolar. 

• Dammsuga/sopa golven vid behov, likadant skall de blöttorkas vid behov. 

• Töm alla papperskorgar i sopsäcken. 

Köks och huvudentré 

• Dammsuga/sopa golvet vid behov, likadant skall det blöttorkas vid behov. 

Diskutrymmet 

• Följ instruktionen för skötsel av diskmaskin. 



• All porslin, bestick och glas skall vara rendiskat och insatt i skåp respektive korgar. 

• Torka av och rengör diskbänkar och övriga bänkskivor. 

• Dammsuga/sopa golv samt blöttorka golvet. 

Utemiljön 

• Plocka upp fimpar, burkar och annat skräp. 

Är det något du vill meddela vaktmästare Göran kan du skriva det på tavlan bredvid! 

Vaktmästare Göran Bengtsson nås också på tfn: 494172 eller mob: 073-705 25 10 

Tack för att du gått igenom alla punkterna! Är du nöjd med ditt arbete, då vet du att du 

bidrar till att nästa hyresgäst får en trevlig upplevelse också  
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