Rengørings- og oprydningsplan
For Skensved selskabslokale

Tjekliste

 Bordpynt og pynt generelt skal pilles ned/samles op, og tages med eller




















smides ud med affaldet.
Glas, service og bestik skal vaskes op, tørres af, og sættes på plads i skabe
og skuffer. Opvask skal foregå således, at næste lejer kan benytte alt
service uden yderligere vask.
Køkkenet skal rengøres, herunder kaffemaskine, køleskabe, komfur og
ovn. HUSK at fjerne brugte kaffefiltre fra maskinen.
Ovnen – og ovnplader skal renses, vaskes og tørres.
Alle køkkenoverflader tørres af med våd klud.
Alle køkkenskabe og håndtag tørres af med våd klud.
Vaskemaskinen skal tømmes for vand, og filteret skal renses.
Tøm vasken for eventuelle madrester.
Borde og stole vaskes af med våd klud, og sættes på plads i depotet, som
anvist på billeder i lokalet.
Toiletter vaskes af: kummen, toiletbræt samt cisterner skal tørres med
våd klud.
Håndvaske og blandingsbatteri skal vaskes af med våd klud, og tørres
efter.
Spejle skal pudses med glas rens.
Skåret og ituslået service skrives på kontrolseddelen, og smides derefter
ud.
Der skal fejes og vaskes gulv i ALLE rum.
Flasker, dåser og lign. samt affald fjernes. Alt affald skal i sække, og
smides i containeren ved hallen.
Udfyldt kontrolseddel efterlades på køkkenbordet.
Luk alle døre og vinduer.
Lås hoveddøren efter dig. Dette gøres ved at holde brikken foran
sensoren på dørhåndtaget. Når der blinkes med rødt lys, er døren låst.
Læg nøglebrikken på plads i nøgleboksen.

Husk at efterlade lokaler og indbo i samme stand, som du gerne selv vil modtage
det, derved sikrer du dig bedst, at få det fulde depositum tilbagebetalt.

Overholdes ovenstående anvisninger ikke, fratrækkes depositum et
beløb på 500,- til rengøring.
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