
 
 

Välkommen! Hoppas att dagen/kvällen blir trevlig! 
 

Att tänka på: 

• Din bokning gäller från kl 12 dag ett till kl 10 dag två. 

• Du ansvarar för dina gäster så att inga grannar blir störda och ingen nedskräpning sker.  

• Parkering är ej tillåten inom området eller vändplan. 

• Marschaller får inte placeras på träaltanen utanför festlokalen. Två hållare finns i 
städskrubben. 

• Djur får under inga omständigheter vistas i föreningens gemensamma lokaler. 

• Eftersom lokalen ligger i ett bostadsområde måste ljudnivån hållas nere – även utanför 
– efter klockan 22.00. Att stänga fönstren är ett enkelt sätt att störa mindre. 

• Om vårt bevakningsbolag måste tillkallas pga störning, kan den som bokat komma att 
debiteras utryckningen. 

• Följ nedanstående checklistor och fyll i, signera detta papper samt lämna det på 
köksbänken när du lämnar lokalen. 

• Stugvärd:  Carina,  073-157 35 52 

• Wifi:          Akallahöjden-Guest                 Lösen:  L0c@l999 

 

 

 

 

Checklista när du kommer till lokalen √ 

• Meddela stugvärden direkt genom att ringa och /eller skicka foton om det är väldigt 
smutsigt eller om någon apparat är trasig 

 

• Kontrollera att du förstår hur diskmaskinen ska användas  

• Starta ventilationen genom att tryck på knapp utanför köksdörr  

 

Se nästa sida!         -> 

  



Checklista när du lämnar lokalen √ 

• Spis, skåpluckor och bänkar avtorkade  

• Ugnarna, ugnsluckor, plåtarna och mikrovågsugnen är rengjorda  

• Diskmaskinen är tömd avstängd och sil m m är urplockade  

• Kaffebryggarna är tömda och rengjorda  

• Sophinkar i köket är tömda och nya påsar är isatta  

• Kylskåpet är rengjort, hyllorna är avtorkade  

• Köksgeråd ligger på sin plats, enligt märkning, i lådor och skåp  

• Alla golv är sopade och avtorkade, även under bord och köksbänkar  

• Alla dörrar är avtorkade, även glaset i glasdörrarna  

• Torka av de grå borden i hallen  

• Toaletter, speglar, toagolv och handfat är rengjort  

• Töm papperskorgarna på toaletterna och sätt i nya plastpåsar  

• All tejp, ballonger m m är borttaget från tak och väggar, konfetti upptaget från golv  

• 4 bord, 12 stolar, 3 ståbord samt höga stolar står uppställda i lokalen.  
Övriga möbler är undanställda 

 

• Marschaller, fimpar och annat skräp är bortplockat utomhus  

• Inget är kvarglömt, kolla även kyl och frys  

• Fönstren är stängda  

• Ventilation är startat genom att trycka på knappen utanför köksdörren  

• Stäng och lås dörrar till lokal och kök  

• Lås ytterdörr  

 

Namn:        

Adress:   Telefon:     

Datum:   Signatur:     

 

Om något gått sönder eller om något inte fungerat, anteckna här:    

        

        

        

        

 

Lägg detta papper på köksbänken tack! / Mvh husvärden 


