Tjekliste til rengøring i Hylke Forsamlingshus
Denne tjekliste omhandler lejers andel af oprydning og rengøring i Hylke Forsamlingshus:
Køkken
- lejer skal vaske/tørre borde og vægge af
- lejer skal rengøre komfur og ovn
- lejer skal tømme sien i opvaskemaskinen
- lejer skal vaske gulv
- lejer skal sørge for, at affald er fjernet og lagt i containerne jf. opslag om affaldssortering
Hyggerum på loftet og opholdsrum ved køkkenet
- lejer skal fjerne affald
- lejer skal fjerne evt. pletter i sofaer og på billardbord
- lejer skal sørge for, at vinduerne er forsvarligt lukkede
Lille sal
- lejer skal feje gulv
- lejer skal aftørre borde med våd/fugtig klud
- lejer skal tjekke, at der ikke er pletter efter spild på vægge, vindueskarme, skabsdøre og baren
Store sal og rummet til terrassen
- lejer skal feje gulvet og fjerne evt. spild (tyggegummi eller madrester)
- lejer skal aftørre borde og stole våd/fugtig klud
- lejer skal tjekke, at der ikke er pletter efter spild på vægge, vindueskarme, radiatorer og karme
Forgang og toiletter
- lejer skal feje gulvene
- lejer skal fjerne affald fra toiletterne
- lejer skal tjekke, at der ikke er pletter efter spild på vægge og døre
Øvrige effekter
- lejer skal sikre sig, at glasting er afvasket med rent vand i opvaskemaskinen
- hvis forsamlingshusets lysestager i glas eller sølv har været i brug, skal stearin fjernes
- hvis forsamlingshusets køkkenmaskiner har været i brug, skal disse rengøres
- lejer skal aftørre de elektroniske spritdispensere med en klud, gennemvædet med sprit
Affaldssortering
Skanderborg Kommune har indført affaldssortering, således at almindeligt husholdningsaffald smides i én
container, dåser og metalgenstande i en anden og glas/flasker i en tredje.
Skraldespande og askebægre
Inde i forsamlingshuset forefindes 3 rullestativer, der forsynes med affaldssække og disse må kun fyldes
med alm. brandbart husholdningsaffald.
Uden for forsamlingshuset forefindes 3 affaldsbokse med affaldssække samt 2 æskebægre. Disse benyttes
til opsamling af cigaretskod og andre brandbare effekter.
Hvis noget af ovenstående ikke er i orden, vil lejer få en ekstra regning for rengøring. Prisen er kr. 175,00 pr.
påbegyndt time.
Rygepolitik
Rygepolitik for Skanderborg Kommune er vedtaget ud fra en målsætning om, at ikke-rygerkulturen fremmes
og for at sikre, at ingen ansatte, brugere og besøgende udsættes for passiv rygning mod deres vilje.
Rygepolitikken trådte i kraft den 1. juli 2007 og blev vedtaget af byrådet den 27. juni 2007.
Rygepolitikken er revideret den 1. november 2008.
Selskabs- og kursuslokaler samt andre lokaler, der udlånes/udlejes til borgernes aktiviteter, er også omfattet
af nærværende rygepolitik.
Lokaliteter, hvor Skanderborg Kommune yder tilskud, forventes at fastsætte retningslinier for rygning, der
understøtter kommunens målsætning om fremme af ikke-ryger kulturen.
Hylke Forsamlingshus har tiltrådt de af Skanderborg Kommune udstukne retningslinier for rygning, hvorfor
rygning alene er tilladt på udeområderne, hvor der forefindes askebægre - under halvtaget og på
bagterrassen.

Vejledning i stabling af borde og stole
Hylke Forsamlingshus har indkøbt nye borde og stole og for at passe på det nye inventar er her en
lille vejledning i stabling af borde og stole

Borde
De borde, som ikke skal bruges, slås sammen og stables på de dertil
indkøbte rammer (med hjul) som hænger på væggen i depotrummet
Bordpladerne skal vende nedad, da der på benene er en beskyttelsesdut,
som næste bordplade lægges på

Der må stables max. 10 borde pr. ramme

Stole
I rengøringsrummet ligger en stabel mellemlægsplader,
som lægges på hver stol, som vist på nedenstående
billede
Under hver stol er der 4 dutter og det er vigtigt, at mellemlægspladen lægges korrekt, så betrækket på stolen nedenunder
bliver beskyttet.

Der må stables max. 6 stole pr. stabel
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