
CHECKLISTA FÖR NYCKELMAN    FOLKMUSIKKAFÈET
Spara denna hemma ca 1 månad.

Kontrollera och bocka av allt nedanstående.

Börja gärna med att ta foto när ni kommer så att allt blir 
återställt som det var.

Stora salen
O    Fönster mot allén och långsidan stängda.
O    Allt återställt.
O    Klädhängare och galgar tillbaka ( mot nedre väggen).
O    Spellista borta.
O    Dörr mot artistrum stängd.
O    Mixerbordet nerpackat och undanställt
       i styrelseskåpet.
Artistrum
O    Fönster stängda.
O    Bord avtorkade.
O    Allt återställt.
Stol- och städrummet
O    Stolar staplade om 12 st på vagnarna.
O    Ordning.
O    Släckt.
Hallen
O    Whiteboard återställ till artistrummet.
O    FMK - affisch uppsatt i hallen och skåpet
       på utsidan.
O    Trappstege till höger om dörr mot gård.
       Enkel stege. t.v. om dörr mot gård,
       innanför räcke.
O    Dörr mot innergård stängd.
O    Soprumsnyckel på sin krok vid dörren
       mot gården.
Entré
O    Fönster över entré stängda.
O    Ta in banderoll och ev. marschaller.
Stora rummet i källare
O    Bord och stolar i mitten av lokalen.
O    Sopa om det finns skräp på golvet.
Toaletter 
        Källare
O    Tillfredsställande rena.
        Obs: Städaren tömmer papperskorgarna.
        Övervåning
O     Tillfredsställande rena.
        Obs: Städaren tömmer papperskorgarna
Övervåningen
O     Alla fönster stängda.
O     Gula rummet: Bordet i mitten av rummet
        med stolarna runt bordet. Sopa om det finns skräp 
        på  golvet. 
O     Töm papperskorg.
O     Stora salen: Bord och stolar återställda som de 
        stod innan. 
O     Sopa om det finns skräp på golvet.
O     Töm papperskorgar.
O     Dörrar stängda. Släckt förutom i hall och trapphus.

Köket
O    Mat borta.
O    Fönstren stängda.
O    Bänkar rengjorda och desinficerade.
O    Disken klar.
O    Diskmaskinen:Följ instruktion för tömning och
       avstängning som finns bredvid maskinen.
       Skölj silen och insidan. Stäng av.
O    Sopsäckar kastade i soprum.
O    Golv våttorkat.
O    Släckt.
O    Båda dörrarna låsta
O    Checklistan från Allégården påskriven och 
       lagd på bordet i mitten av köket.
Kaféet/serveringen
O    Fönster stängda.
O    Borden avtorkade och stolar upphängda.
O    Ljuslyktor borta.
O    Serveringen i ordning.
O    Inget som är vårt i kylen.
O    Kaffekokare och värmeplattor av
O    Vattenautomaten, om den använts,
       töm spillvattenbehållare och
       häng över skynket.
O    Allt vi använt diskat och återställt.
O    Alla våra varor borttagna till kyl/frys i källare
       och  lågt skåp på övervåningen.
O   Släckt. Alla lampknappar utom två finns
       på väggen vid kaffebryggaren.
       Kyldisken har lampa uppe till vänster
       på sin kontrollpanel.
       Lamporna ovanför disken har en egen
       knapp på höger sida.
O    Kylplattan inlagd i vår frys.
O    Marmorskivan inlagd i kyldiskens
        nedre kylfack.
Innan du går
O    Våra två skåp låsta.
O    Gå runt i alla lokaler och kolla att allt 
        är ok och återställt som det var innan.
Vårt källarutrymme
O     Kyl och frys låsta.
O     Släckt.
O     Dörr låst. 

Nyckelman ( eller dess ersättare ) och Styrelsevärd går brandinspektionsrunda.

Nyckelman ( eller dess ersättare) eller Styrelsevärd inväntar städaren som kommer ca 24.00.

Om städaren inte kommer så städar vi:

O Dammsug hela bottenvåningen och trapphuset     

O Våttorka samma ytor 
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