Surbrunnsparken ek för.
Cabinens samlingssal

STÄDRÅD
2021-11-12

Och så var det detta med
STÄDNING!

Vi kan ha ganska olika syn på vad som är /tillräckligt/ bra städning.
Cabinens samlingssal används av många och vi har några krav på hur alla som använt
lokalen ska lämna över den till nästa hyresgäst.

Dessa krav är GEMENSAMMA och för alla!

1. Använd utrustningen i ”städskrubben”, bakom dörren längst in till höger i stora salen.
2. Samla ihop stolarna på vagnarna och ställ dem vid väggen längst in.
3. Ställ de stora borden med kortsidan mot fönstren åt söder.
4. Sopa hela golvet - även i köket - med den breda sopborsten med långt skaft. Sopa
ihop grus, sand m.m och lägg i en sopsäck.
5. Om det skulle vara lättare, använd dammsugaren på en del av golvytan.
6. Moppa där det finns smutsfläckar eventuellt med lite vatten och såpa.
7. Kolla borden, bardisken och ytorna i köket – behöver de torkas av?
Låt inga tuggummin få fäste någonstans.
8. Om ni använt porslin med mera som ska diskas i maskin, följ instruktionen på väggen
– och glöm inte att tömma ut vattnet under bottenplattan!
9. Kolla toaletterna, är det fräscht där? Inga papper på golvet? Eller annat skräp?
10. Kolla att dörrarna mot öster och söder (med vanligt låsvred) är låsta!
Gå ut via innergården och kolla att låsen klickar.
11. Tag med alla rester, sopor, påsar, egna tillbehör (fat, mat, teknik, ballonger med
mera). Tänk på att sortera matavfall, papper och plast m.m. för sig.
12. Sopsäcken i sopvagnen (med grönt lock, förvaras i städskrubben) får vara kvar.
13. Släck ljuset överallt innan siste man/kvinna lämnar lokalen – via innergården!
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- Tänk på att byggnaden är 150 - 200 år gammal!
- Vi vill att den ska leva och användas länge än!
- MEN: den har sina svagheter och klarar inte alltför
stora påfrestningar!
- Om vi hjälps åt så kommer den att bli bättre och
bättre, ännu trevligare och skönare att vara i!
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