Checklista städning källare
Möblering
Rummet längst in: Ställ stolar och bord som då ni kom.
Torka av alla bord.
Stolar och bord runt dansgolvet: Tre bord med röda stolar på varje
kortsida. Nio bord med röda stolar under varje lampa på långsidan.
Caféborden skall stå utefter väggen tillsammans med trästolar. Torka
av alla bord.
Städning
WC: Töm papperskorgar. Se till att det är rent och snyggt.
Golv och trappa: Borsta av och våtmoppa.
Dansgolvet: Använd inte för mycket vatten då ni rengör dansgolvet.
Vi förbehåller oss rätten att debitera 330,-/tim vid utebliven städning.
Släck överallt i hela källaren med knapparna i elskåpet i pentryt.
Hur gör vi med SOPORNA?
• En säck ingår i priset.
• Vill ni lämna säckar kostar det 25:-/säck.
Det finns källsortering nedanför huset.
Hoppas att ni får en trevlig fest.
Välkomna tillbaka!

Barnkalas
på Spånga Folkan

Signatur:

Spånga Folkan, Spångavägen 353, 163 55 Spånga

www.spangafolkan.com • mail: info@spangafolkan.com • Telefon 08-36 93 05

Vi har en oöm lokal med stort dansgolv och scen.
För 500:- ingår följande:
Vi har
• Bord
• Stolar
• Mindre kök med spishäll.
• Kylskåp
• Pappershanddukar och toalettpapper
• Städutrustning
Ni tar med
• Ljudanläggning
Vill ni hyra ljud och ljus kontakta Anders Hedlund via mail
anders@adactafritid.se och berätta att det är barnkalas.
• Sopsäckar

Checklista uthyrning av källaren
Max 80 personer får vistas i lokalen
Information om vårt brandsystem			
Vid brand ring 112 - inget externt larm finns.
Rökmaskin får inte användas - då går brandlarmet!
Brandsläckare finns vid hissen nedanför trappan.
Brandsläckare finns i rummet längst in.
NÖDUTGÅNGAR - Skyltat
1. Via entrén uppför trappan
2. Via dansgolvets nödutgång uppför trappan
3. Vid inre rummet
Blockera inte nödutgångarna!
Ljuset
Märkta ljusknappar till all armatur sitter i elskåpet i pentryt.
Ljusknapp till pentryt sitter på väggen i pentryt.
När ni går
Lägg nyckelbrickan på bänken innan ni går.
Stäng ytterdörren ordentligt efter er!
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Välkomna till Spånga Folkan!

