Sidst revideret 14. februar 2017

Checkliste – Festlokalet på Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej
Denne checkliste skal udfyldes UNDER rengøringen og tilbageleveres til Troels (7.3.4) i hans postkasse.
Nøgler til festlokalet skal dog afleveres i Jannicks postkasse (7.1.4). Checklisten vil blive tjekket igennem
inden tilbagebetaling af depositum. Følgende SKAL gøres ved rengøring og inden aflevering af nøgler,
ellers vil der blive trukket i depositummet. Der står en rengøringsvogn i det første rum i gangen til
venstre efter baren (døren binder lidt). Du har fået udleveret nøgle til dette rum. Klude, viskestykker,
rengøringsmidler osv. til rengøringsbrug vil ligge klar.
Vask borde og stole af og stil dem ordentligt på plads i rummet ved toiletterne.
Tøm køleskabene i køkken og bar og vask dem grundigt af indvendigt.
Sluk køleskabene i baren – husk at tømme fryseren for isterninger inden og lad dørene stå åbne.
Vask hele baren og barstolene grundigt af.
Sluk for alle enheder på anlægget (mixer skal hives ud af stikkontakten og forstærker slukkes).
Rengør alle benyttede køkkenredskaber og inventar. Har ovn og kogeplader været brugt gøres
disse GRUNDIGT rent. Alle bordflader tørres grundigt af. Husk at slukke køleskabet og lade
døren stå åben.
Tøm opvaskemaskinen og stil tingene på plads i skabene. Når du vasker glas i opvaskemaskinen
så tør foden af for vand inden du stiller glassene på plads.
Tøm filteret i opvaskemaskinen.
Rens toiletter, vaske og toiletkummer grundigt og kom kalkfjerner i kummerne.
Fjern tomme toiletruller!
Fej gulvet grundigt – Husk at flytte sofaer og stole for at få det hele med.
Vask gulv efter anvisningen på rengøringsvognen
Vask gulv i de to store lokaler.
Vask gulv i køkkenet.
Vask gulv i entréerne ved opgang 5 og 9.
Vask gulv på toiletter.
Tjek trappeafsatserne, elevatorerne og opgangene i opgang 5 og 9 for efterladenskaber, skrald og
spildte drikkevarer.
Hæng ALLE brugte klude, viskestykker, håndklæder og mopper til tørre på tørrestativet i
rengøringsrummet.
Fjern ALT affald fra lokalet og opgang 5 og 9, og sørg for at fjerne alle spor fra affaldssække osv.
Sæt varmen på radiatorerne til den røde pil før 2-tallet.
Sluk lyset og ventilation, luk vinduer (også luftspjældene i skråvinduerne) og lås dørene ud til
opgang 5 og 9.
Fjern opslagene om din fest i alle opgange!
Har der været problemer ved lejen af festlokalet eller er der sket skader på inventar/lokaler noteres dette
her og meddeles samtidig ved aflevering af nøgler.
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