Informasjon/sjekkliste ved leie av Fredheimsloftet
Generelt
-

Lokalene skal kun brukes den tid og til det formål som er avtalt.
Leietaker skal sørge for at arrangementet går ordentlig for seg og at verken naboer
eller andre blir unødvendig forstyrret.
Ved utleie til lukket arrangement, skal leietaker kontrollere at ikke andre enn inviterte
får adgang til lokalet.
Arrangement skal være avsluttet innen kl. 23.00 på hverdager og innen kl. 24.00
fredag- og lørdager.

Brann
-

Leietaker har ansvaret for å gjøre seg kjent med rømningsveier, og hvor
brannslukningsutstyret befinner seg.
Maks antall personer i lokalet er 90 stk ved bruk av bord, og 110 stk viss en bare
bruker stoler.
Bruk aldri heisen ved brann.

Heis
-

Vær obs på personbegrensning.
Hvis heisstans, finner du informasjon om kontakt personer i / ved heisen.
OBS: barn har ikke lov å leke i heisen.

Kjøkken
-

Oppvaskmaskinen må settes på 30 min. før bruk.
Ved oppvaskemaskinen finner du brukerveiledning.
Oppvaskemaskinen bruker 5 min. pr vask.
Rydd ut av maskinen og sett alt på plass.
Vannet skal pumpes ut og bryteren skal slås av.
Slå av maskinen før du går.

-

Komfyr/stekeovnen skal gjøres ren.

-

Husk å slå av og trekke ut kontakten på kaffetrakteren.
Kast brukte kaffefilter.

Stoler og bord
-

Skal settes inntil sidene før en mopper gulvet og går fra lokalene.
Husk å stable stolene.

Toaletter
-

Kontroller at toalettet ikke er tettet med papir.

Søppel
-

Søppelet skal sorteres. Se oppslag på kjøkkenet. Søppel kastes i søppelcontainerar
med ulik farge som står på nedsida av bygget. Gå ned til parkeringsplassen og til
nordsida av bygget.

Husk
-

Å tørke av bordene.
Sjekk at alle elektriske apparater er avslått.
Sjekk toalettene.

-

Slå av alt lys.
Lukk dører og vinduer.
Lås utgangsdøren (1 etg).
Les oppslag og info i lokalet.

Vask av lokalene
-

Lokalene skal moppes med tørr el. våt mopp.
Det henger vaskeinstrukser på kjøkkenet.
Vaskeutstyr finner en i skap/kott øverst i trappen i 3 etg.
Gå fra lokalene slik du ønsker å finne dem.

Viss en ikke følger reglene og ekstra renhold blir påkrevd, vil leietaker få en ekstra
regning på 400 kr.

Det er forbudt å røyke inne på Fredheim.
Bruk askebegrene på utsiden.

Husk å levere tilbake nøkkelen til Klepp kommune, avd. Kultur

Papirsøppel og restavfall kastes i disse containerene på nedsida av bygget.
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