FÖRHÅLLNINGSREGLER VID
NYTTJANDE AV SANNA

Nyckeln överlämnas efter
överenskommelse
med person från SVOIFs styrelse
samma dag eller dagen före
hyrningsdag
Betalning ska ske senast dagen före
uthyrningsdag.
Swish: 123 629 86 08
Märkning: Datum för hyran
Bankgiro: 5164-6461
Märkning: Datum för hyran samt
namn
Vid frågor/hjälp, kontakta Hanna på
nummer 0708-008207 eller email
hanna@svoif.se

INFORMATION
Porslin mm
Det finns en hel del porslin, glas och bestick varav bland annat:
Assietter, tallrikar, djupa tallrikar mm

Värmepump
Det finns en värmepump högre upp
på väggen i "sällskapsdelen". Dosan till
värmepumpen ligger på hyllan under.
Den är alltid inställd på 18 grader.
Önskar man höja så gör man det,
se bara till att sänka temperaturen till
utgångsläget innan ni lämnar lokalen.

Högtalarsystem
Det "gamla" högtalarsystemet kan lånas efter genomgång av någon
från SVOIFs styrelse. Meddela i tid i så fall.

Städmaterial
Städskåp i köket (bredvid ena kylskåpet)
Här finns; dammsugare, disktrasor, soppåsar, kökshanddukar, dukar
m.m.
I skåpet på den större toaletten
Här finns: Toalettpapper, rengöringsmedel, svarta stora sopsäckar,
tvål m.m.
I duschutrymmet finns skurhinkar, moppar, skurborste

STÄDNING
När ni lämnar Sanna

Dammsug och torka av golven i hela lokalen.
Använd stora dammsugaren.
Städa toaletterna
- Torka av tvättställ och rengör toalettstolar.
- Töm papperskorg
Diska glas och porslin som använts och ställ tillbaka
på dess plats.
- Töm kaffebryggaren på kaffe och filter, stäng av
grenuttaget.
- Torka av diskbänk och övriga ytor (om det inte görs
kan smutsen /resterna locka in mössen)
- Töm papperskorgarna
(Töm lilla dammsugaren om den används något)
Sätt värmepump på 18 grader om den har justerats.
Ställ iordning möblering enligt hur det såg ut vid
ankomst.
Släck belysning, endast lamporna i fönstren ska vara
på då de går på timer.
Ta med soporna och lägg dem i soptunnan som finns
längre ner mot vägen.

Har uteområdet och dansbanan använts ska även där
ställas i ordning som det var när ni först kom.
Dansbanan ska sopas av.
BRISTFÄLLIG STÄDNING KAN KOMMA ATT DEBITERAS

INSTRUKTION DISKMASKIN
Fyllning av diskvatten:
- Kontrollera att maskinen är rengjord och inga matrester har
fastnat i spolarmarnas diskmunstycken.
- Placera pumpsilen (7), avloppssilen (5) och nivåröret (4) på
respektive platser och stäng luckan.
- (Kontrolleradisk- och torkmedelsmängden i respektive dunk)
- Ställ vredet (1) i läge l, varvid den gula lampan tänds och vatten fylls
på i maskinen.

Diskning:
- Kontrollera innan diskning att vattentemperaturen är 60 grader.
- Placera porslin och glas i diskkorgen
- Skjut in diskkorgen i maskinen och stäng luckan.
- Vrid vredet (1) i pilens riktning, varvid maskinen startar och den
gröna lampan tänds
-Efter det att maskinen stannat och den gröna lampan slocknat,
öppna luckan och ta ut korgen med det rena porslinet och låt torka

Tömning av diskvatten
- Ställ vredet (1) i läge 0, öppna luckan, dra upp och ta ut nivåröret ur
maskinen.
- Ställ vredet (1) i läge ll, varvid den gröna lampan tänds och
tömningspumpen startar.
- Efter att maskinen har tömts, ställ vredet (1) i läge 0. Kontrollera att
inga nedfallna föremål finns kvar i maskinen.
-Stäng luckan och ställ vredet (1) i läge l
-Efter ca 25sek, ställ vredet i läge ll, varvid skäöjvattnet töms ur
maskinen. Återställ vredet till läge 0.
- Öppna luckan, demontera och rengör avloppssilen (5) och
pumpsilen (7). Montera därefter tillbaka dem i maskinen.
-Kontrollera att ingen smuts finns i sköljmunstyckena.

Daterad: 22-04-18
SVOIFs styrelse

