Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn

Lån af Mejeriet
Obs:
• Mejeriet kan kun benyttes til kl 23, hvorefter der skal være ro!
• Ved servering af mad og drikke skal der lægges dug på bordet!
Denne seddel modtages af låner og returneres til lokalebestyreren efter lånet til kvittering
for lån mv.

Låner: _______________

Dato: ____________

Kvitttering for betalt depositum, 500 kr,: ____________________
Kvittering for betalt leje efter lån, 200 kr: ____________________
Lokalet er fundet i orden og er klar til næste låner: ________________
Inden aflevering af nøgle til lokalebestyrer efter endt brug skal du huske
følgende:
Husk at:

Sæt kryds for udført

Feje gulv (kost og fejeblad tv for køleskab)
Tømme skraldespand
Fjerne kaffefilter
Tømme opvaskemaskine
Tømme køleskab
Sætte alt på plads, hvor det stod da du overtog lokalet
Rengøre ovn, bradepander og microovn
Rengøre overflader af rustfrit stål samt vandarmatur (se vejledning)
Rengøre glaskeramisk kogeplade (se vejledning)
Rengøre køkkenvask
Fjerne nedbrændte kærtelys og sætte ny lys i stager
Lukke for varmen
Anbringe viskestykker og karklude, der trænger til at vaskes, i
baglokalet og læg rene frem fra skabet i baglokalet
Aflåse dør mod gade og dør mod baglokale
Sikre at der ikke er slå for døren i baglokalet mod køkkentrappe
Vær opmærksom på følgende rengøringsvejledning som skal følges og nemmest gøres i
nævnte rækkefølge:
1. Overflader af rustfri stål: Aftørres med absolut sulfofri karklud vredet hårdt op i
varmt vand. En godt brugt karklud er bedst.
2. Glaskeramisk kogeplade: Aftørres med våd karklud (varmt vand) med meget sulfo
og efterpoleres straks med rent viskestykke til fedtfri / skinnende overflade. Er noget
brændt på brug da først barberbladsskraber med varmt sulfovand. (Ligger i
bestikskuffen)
NB: Døren mod bagtrappen må ikke låses med slå på noget tidspunkt! Må kun bruges når der bades.
OBS: Toilettet i baglokalet rengøres af firmaet der vasker vores trapper. Sker pt om mandagen. Kan
således ikke forventes at være rengjort ifm lån Mejeriet.

