
Ordningsregler för Gemensamhetslokalen 

Det här är föreningens gemensamma lokal och grundtanken 

är att du lämnar på samma skick som du vill att den ska vara 

nästa gång du hyr.  

• Ställ I ordning bord och stolar 

• Gör i ordning kuddarna 

• Städa Köket enligt nedan 

o Torka av kyl och frys in och utvändigt 

o Torka av skåpsluckor och diskbänk 

o Torka av köksön 

o Torka av ugn och spis 

• Städa rummet enligt nedan 

o Torka av alla bord och stolar 

o Tvätta bort eventuella handavtryck på fönsterna 

o Dammsug mattor och golv 

o Torka golven 

• Om ni använt balkongen se till att städa den också 

• Ta med sopor och gör rent och torka ur soplådan 

Städmaterial finns inte, man får använda sina egna 

städsaker 

Glöm inte att släcka efter er och stänga fönster och 

balkongdörr 

Lycka till och ha det så trevligt! 

 



Rules for the community room 

This is our community room and the basic idea is that 

you leave the way you want it look nex time you rent it. 

• Put table and chairs back together 

• Put all pillows back where they belong 

• Clean the kitchen as stated below 

o Clean fridge/freezer inside and outside 

o Wipe the cabinet doors and the work surface 

o Wipe the kitchen island 

o Clean the oven and the hub 

• Clean the room as stated below 

o Wipe all table and chairs 

o Remove hand marks from the windows 

o Hoover mats and floors 

o Mop the floors 

• If you used the balcony, make sure to clean it 

• Bring all rubbish with you and clean out the rubbish 

bin. 

Cleaning material is not provided, you must use your 

own cleaning material 

Turn the lights off and close windows and balcony door  

Good luck and have fun 

 


