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STÄDINSTRUKTION  

 
 
Lokalerna lämnas återställda i det skick som de mottogs och ska vara slutstädade senast 12.00 dagen efter 
hyresdagen om inte annat överenskommits enligt hyresavtalet.  
 
Städning utförs enligt följande:  
 
KÖK  
Utnyttjad utrustning från köket ska diskas och plockas undan.  
Vinglas torkas alltid med handduk. 
Arbetsytor, spis, kaffekokare, kylskåp, diskmaskin etc i köket ska rengöras noggrant. Glöm inte att tömma köksavfall 
och skräp.  
Golvytor sopas eller dammsugs och därefter våttorkas golven med ljummet vatten  
och rengöringsmedel. 
 
STORA SALEN OCH SCENEN  
Bord, stolar och annan utrustning plockas undan på anvisad plats. 
Golvytor sopas eller dammsugs och därefter våttorkas golven med ljummet vatten  
och rengöringsmedel. 
 
HALL  
Entrémattor skakas. 
Golvytor sopas eller dammsugs och därefter våttorkas golven med ljummet vatten  
och rengöringsmedel. 
 
 
TOALETTER  
Samtliga toaletter och handfat rengörs noggrant, golv våttorkas, papperskorgar töms.  
 
 
LILLA SALEN (ÖVERVÅNINGEN)  
Bord, stolar och annan utrustning plockas undan på anvisad plats. 
Golvytor sopas eller dammsugs och därefter våttorkas golven med ljummet vatten  
och rengöringsmedel. 
 
Hyresgästen ska förvissa sig att alla golv är rena efter utfört arbete! 
 
UTOMHUS 

Skräp på mark utanför Bygdegården, tomglas och burkar plockas bort om sådant förekommer.  

Trappan sopas ren från cigarettfimpar och motsvarande som slängs.  

Askkoppar töms (rökning utanför entrén är förbjuden). 
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ANVÄND STÄDUTRUSTNING  
Städutrustning rengörs efter utförd städning. 
 
SOPOR  
Hyresgästen ansvarar för bortforsling av egna sopor. 
 
ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN/SLARVIG STÄDNING 
Om ovanstående städinstruktion inte har uppfyllts förbehåller sig föreningen rätten  
att debitera skälig kostnad för återställande av lokalen.  
Med skälig kostnad menas normal kostnad för städning utförd av städbolag  
ca 500–600 kr/timme. 
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