PRIVAT ANVÄNDNING AV GÅRDSHUSET
RETURRAPPORT
Returrapporten ska lämnas inom två dagar efter
användningen i brevlådan i Gårdshusets entré eller
till månadens gårdshusvärd.
Använde Gårdshuset, datum: _____________________
Ange antal närvarande (gäster, personal osv):_____
Jag har lånat

Jag har återställt

Blå tygdukar ja/nej

tvättade, manglade ja/nej

Annat:
Glöm inte att redovisa om något gått sönder eller orsakat skador på
Gårdshusets lokal eller inventarier.
En prislista för de vanligaste sakerna sitter på anslagstavlan i
tvättstugeentrén.

Detta har gått sönder:
Benämning:

Antal:

Kostnad enligt prislistan:
Avgift

kr

+ summa trasigt

=

kr totalt

Jag försäkrar att jag har följt villkoren för användning av Gårdshuset, städat i enlighet med städchecklistan samt ovan rapporterat den utrustning jag haft
sönder
Datum:
Bostadsrättsinnehavare:______________________
Vi gårdshusvärdar vill gärna ha dina synpunkter. Skriv här
och/eller på baksidan.

CHECKLISTA FÖR STÄDNING
Städning allmänt






All städutrustning finns i städskrubben.
Dammsugare används i entré och om det har gått sönder glas.
Disktrasor och mirakeltrasor finns under diskbänken.
Rengöringsmedel finns under diskbänken och i städskrubben.
Soppåsar och sopsäckar finns under diskbänken och i hyllan på toan.

Sophantering
□
□




Alla sopkärl ska tömmas på avsedd plats.
Sätt en papperspåse (finns under diskbänken) i kompostbehållaren.
Papper slängs i återvinningen.
Grovsopor slängs i soprummet. OBS presentpapper slängs EJ i pappersåtervinningen.
Sortera även färgat och ofärgat glas, hårdplast, metall och batterier, behållare finns under
diskhon, Dessa kärl ska sedan tömmas i sophuset..

Köket





Gör rent kyl/frys, ugn, diskmaskinen och alla ytor. Använd mirakeltrasor. Spraya med
grovrent vid behov.
Torka av luckorna och lådorna (även ovanpå kanterna). Använd endast mirakeltrasor.
Ställ glas, porslin, bestick och övrigt köksgeråd på rätt plats.
Dammsug vid behov. Använd köksmoppen och våttorka golvet. Använd 1 msk grovrent i
vattnet.

Rummen





Torka av borden och stolarna. Ställ tillbaka dem på avsedd plats.
Torka av köksbänkarna.
Torka av altandörrarna och fönstren vid behov.
Dammsug vid behov och, torrmoppa och våttorka därefter golvet. Använd moppstativ
med tillhörande moppar. Byt vid behov.

Toaletterna







Töm papperskorgen. Sätt dit ny påse vid behov. Kontrollera även den lilla för
hygienartiklar.
Rengör spegel. Använd mirakeltrasan till alla moment.
Rengör handfatet.
Kontrollera att väggarna är rena och torka av vid behov.
Rengör toaletten.
Moppa och våttorka golvet.

Entrén



Dammsug mattan.
Torka av fläckar på väggar och dörrar vid behov.

Utemiljön


Plocka bort marschaller, skräp, fimpar och annat!

Lämna inte kvar några dekorationer eller annat. Kaffe eller te kan lämnas på hyllan
för detta i ett skåp i köket. Övriga ätbara saker (ej färskvaror) får lämnas på hyllan i
skåpet bredvid kylen. Lämna inget kvar i kylskåpet eller frysen.
För att vi ska klara att sköta Gårdshuset kan just du behöva lämna lokalen i bättre
skick än när du kom.

