Hyresinstruktioner
De här instruktionerna är under revidering fram till hösten 2022. Kan ändras efter hand.
De här instruktionerna är under revidering fram till hösten 2022. Kan ändras efter hand.
TILL DIG SOM HYR VÅRA LOKALER - VÄNLIGEN TA DEL AV NEDANSTÅENDE
Hyresavgiften
Avgift för bokad lokal betalas in till Bankgiro 5203-2208 eller till
Swish 123 05 16 906 senast en vecka innan. Ange hyresdatum och namn.
Tillträde till lokalerna – Fredag, lördag och söndag
Fredag - tillträde kl. 12.00 – 24.00. Städat och klart till lördag kl. 11.00
Lördag - tillträde kl. 12.00 – 24.00. Städat och klart till söndag kl. 11.00
Söndag - tillträde kl.12.00 – 22.00. Städat och klart på söndag kväll efter verksamheten..
Avvikelser kan förekomma kring dessa regler då annat arrangemang startar tidigare än kl. 11.00 dagen
efter, då måste lokalerna vara städade tills dess.
Hyrestagare meddelas i så fall om detta.
Ankomst - Innan ni går in.
Se till att ha koder till dörr och larm tillhands. Även återställningskoden till larmcentralen som ni
ska ringa (numret står på larmpanelen innanför dörren) om larmet sätts igång av misstag.
Falsklarm kan medföra att vaktbolaget tillkallas och då till en kostnad som ni får stå för. (runt 900
kr 2021)
Köket - Grovdiskmaskinen
- OBS! maskinen är en grovdisk och alla matrester måste skrapas av eller sköljas av med KALLT
vatten innan man sätter in det i diskmaskinen. Instruktioner för diskmaskinen finns i köket
ovanför fläktkåpan, läs den tack.
Starta maskinen ca: 20 min före första disken. Ser vattnet "skitigt" ut efter 4 - 6 diskningar, töm
maskinen enligt instruktionerna för tömning och fyll på nytt rent vatten. Maskindiskmedel och
sköljmedel doseras automatiskt.
Blötlägg alla bestick, skölj av med kallt vatten och diska besticken glest i bestickskorgen för bästa
resultat.
Tänk på att spara på varmvattnet eftersom varmvattenberedaren inte är dimensionerad för höga
uttag.
Städinstruktion
Ett bra hjälpmedel inför återställningen av bord och stolar är att ta några bilder med sin
mobilkamera innan ni möblerar om och sedan återställa efter dem.
- Återställ bord och stolar som det var när ni kom.
- Torka av samtliga använda bordsytor samt bardisken.
- Se till att stolarna är rena.
- Töm baren under disken på era ev. medhavda saker.
- Dammsuga golven med centraldammsugaren. Uttag finns i taket, dels i smala gången från köket
och mitt i cafeterian. Finns även en vanlig dammsugare att använda.

Torka bort fläckar från golvet.
- Alla tre toaletterna ska rengöras. Handfaten och toalettstol torkas rent, golv torkas med
våtmopp.
- Återställ använda kylar genom att ta med er hem det som blivit över.
- Papperskorgarna ska tömmas. Finns soptunna ute på gården. Pantburks behållaren tömmer
personal på ÄBC. Om behållaren blir full, ta upp och byta genom att sätt en ny plastsäck. Den
fulla säcken kan ni sätta i städförrådet.
- Sätt tillbaka all städmaterial på anvisad plats i städförrådet. Häng våtmoppen över en spann så
den kan droppa färdigt och torka ut. Städskrubben ska lämnas iordningställd med låneborden på
sin plats och soporna ska ut i tunnan på gården.
- Om något går sönder under kvällen - anmäl detta till oss snarast i anslutning till lånet av
lokalerna. Söndrigt porslin kastas direkt i soptunnan på gården.
Låneklot & lillar
Boulekloten har ett specifikt nummer på alla tre kloten. Det åligger den som hyr att återställa
lånade klot i sin rätta förpackning, med specifikt nummer och placera dem på hyllan i
städförrådet igen. Lillar ska läggas tillbaka i plastlådan.
Larma & lås
Innan ni lämnar byggnaden, känn på alla dörrar så de är låsta. Två dörrar i boulehallen, och en i
cafeterian.
Kom sedan ihåg att larma på när ni lämnar byggnaden.
OBS! Om ni kommer på att ni glömt något i lokalen och har larmat på - gå inte in direkt och
försök larma av utan VÄNTA 2 minuter annars kostar en utryckning av väktare runt 900 kr (2021)
Frågor & undringar gällande uthyrningen
E-post: info@applegardensboulecenter.se
Ni kan även kontakta ansvariga på Äpplegårdens B C nedan om ni har frågor under dag tid.
Torsten Karlsson, SFF 070-325 70 20 bor i Staffanstorp
Bernt Bankemo, 070-172 55 10 bor i Staffanstorp
Ronny Pobiega, ordf. ÄBC 073-047 07 25 bor i Staffanstorp
Hoppas ni får en trevlig kväll i vår boulehall.
Med vänliga hälsningar
Äpplegårdens Boule Center

