TILL SJÖSTUGANS HYRESGÄSTER
VATTNET
Före:
Efter:

Vrid vredet lodrätt under diskbänken
Ställ vredet vågrätt

OBS!

Drag ur sladden ur varmvattenberdaren!

STÄDNING
Golvet i stora salen och farstun dammsugs. Dammsugaren finns i
städskrubben i hallen. Där står också städvagnen med städmaterial.
Golvet i köket våttorkas. Borden och bardisken i köket våttorkas.
Toaletterna vid Magasinet (stora bryggan) skall grovstädas,
städmaterial finns innanför dubbeldörrarna i Magasinet i en låda
som det står toaletter på.
Fem stolar ska stå i varje stapel och ryggarna ”mot havet”.
Om något bord eller stol skulle gå sönder så meddela detta och ställ
dessa på en särskild plats.
Utomhusstädning av burkar, flaskor, papper, cigarettfimpar m.m
Städningen skall vara klar kl. 14.00 på söndag em.
Släck ljuset (se info. om strömbrytaren nedan).
Rör ej mätartavlans inställningar ang. ljuset på landgången.
Kontrollera att spis och kaffebryggare är avstängda (dra ur sladden
till kaffebryggaren).
Stäng av kyl och frys och tvätta ur.
Hyresgästen eller annan ansvarig person som lämnar lokalen sist
tillser att ovanstående säkerhetsföreskrifter har följts.

SOPOR
Alla sopor måste du själv ombesörja för att dom slängs och inte
ställs i Magasinet. Vid Tvet´s skola finns en återvinningsgård där
man kan sortera och slänga dock inte matavfall.

TOALETTERNA
Kom ihåg att använda toaletterna vid stora bryggan eller BajaMaja
som ni hyr i samband med fest.
Lukten blir inte så trevlig om man ”kissar” i buskarna. TACK för att
ni respekterar detta.

LJUSANVÄNDNING
Tänk på att Sjöstugan är en fin gammal byggnad i trä så använd
stearinljus bara på borden, inte på reglarna vid väggarna. Vill du
använda marschaller så tänk på att sätta dom på tallrikar t.ex. ute
på trappan eller altanen, det blir så fula märken annars. Grillning får
inte ske på altanen!

ÖVERNATTNING
Det går inte att övernatta i Sjöstugan.

MUSIK
Musikanläggningen bör sänkas kl. 01.00 och efter kl. 02.00 får ingen
musik spelas
TACK för att du som hyr respekterar ordningsreglerna och när du
har läst igenom så kan du väl skicka dom tillbaka med din
underskrift.
TACK på förhand och ha än en gång en trevlig kväll i vår vackra
lokal Sjöstugan.
Hyresgästens namnteckning

Namnförtydligandefest.

