Till dig som hyr eller lånar våra lokaler i Obbola
Bokningen sker via Pastorsexpeditionen på Kyrkogatan 9 i Holmsund eller via telefon
090-70 61 00. När du har bokat lokalen får du en bekräftelse via mail eller brev samt denna
information:
Föreningar lånar våra lokaler utan kostnad.
Priser för att hyra lokalerna:

Församlingssalen och stora köket: 500 kr/ tillfälle
Lekhall och barnlokal samt lilla köket: 250 kr/ tillfälle
Musiksalen (konfarum): 100 kr/ tillfälle
Bristfällig eller utebliven städning kan komma att
debiteras med 500 kr.

Om du behöver vita dukar, kan du hyra dem mot en kostnad av 250 kr. Kontakta
vaktmästarna för mer information.
Betalning sker genom att Pastorsexpeditionen skickar en faktura med inbetalningskort till
dig. Lämna din faktureringsadress med bokningen.
Nycklar hämtas och lämnas hos vaktmästarna. Lånenycklarna ska lämnas tillbaka närmast
efterföljande vardag senast klockan 15:30. Vaktmästarna svarar även på frågor som rör
uthyrningen, tel: 090-70 61 26, 090-70 61 16
Några saker som vi ber dig tänka på:
 Städmaterial finns i städskrubben i korridoren, se instruktioner på baksidan av detta blad. Vi
förutsätter att ni städar och återlämnar lokalen i gott skick. Skulle det vara dåligt städat vid
ankomst ska det dokumenteras i text och på bild.
 Inga skor får användas i gymnastikhallen.
 Sopor tas ut till soptunnan. Nya soppåsar finns i städskrubben.
 Vi tillåter ingen förtäring av alkohol i våra lokaler.
 All förtäring (både mat och dryck)är förbjuden inne i gymnastikhallen, samt i ”lekpölen” på
golvet i barnlokalerna.
 Stora entrédörren låses automatiskt, medan den lilla entrédörren låses genom att trycka på
en knapp uppe vid taket på dörrens högra sida.
 Av hänsyn till allergiker får husdjur, nötter, jordnötter och mandlar ej medföras i lokalerna.
 Observera att endast lokalhyra ingår i priset. Pysselmaterial, ”lekköket”, idrottsutrustning
och leksaker ingår ej.
 Om olyckan är framme och något går sönder ska det rapporteras till vaktmästarna.
 Innan lokalen lämnas: Kontrollera att spisar, kaffebryggare, lampor mm är avstängda, samt
att ytterdörren (barntimmesidan), altandörren (barntimmesidan), dubbeldörrarna till
församlingssalen och den glasade dörren i korridoren mellan kyrkan och barntimmedelen är
ordentligt stängd, samt låst.

Allt gott och Guds välsignelse!

Städinstruktion för dig som hyr/lånar våra lokaler
Kök





Rengör kaffebryggarens kanna, samt filterhållare.

Diska och ställ tillbaka det du har lånat där du tog det.
I församlingssalen ska diskmaskinen stängas av och tömmas enligt instruktionen du har fått från
vaktmästarna.
Torka av diskbänkar och diskhoar, avställningsytor och skåpluckor. Använd kökstrasan fuktad med vatten

och diskmedel.




Ta bort skräp från silen i diskhon.
Sortera sopor i de kärl som finns för ändamålet. På kompostpåsen finns information om vad som får
kastas i de bruna kompostpåsarna.
Töm sop- och kompostkärlen, förslut påsarna och kasta dem i respektive behållare utomhus, vid
husväggen bredvid gången till parkeringen. Extra soppåsar och kompostpåsar finns vid sop- och
kompostkärlen under diskbänken.

Övriga utrymmen (utom toaletter)
 Ställ tillbaka möblerna på den plats de stod när du kom.
 Tygklädda stolar samt soffor borstas av med möbelborsten som hänger i städskrubben. Lyft på
soffkuddarna och dammsug upp skräp som hamnat under dem.
 Dammsug ”lekpölen” i pysselrummet och kontrollera noga att den är fri från skräp. (Gäller endast om du
har använt lekhall och pysselrum)
 Bord, stolar (utan klädsel), bänkar mm torkas av med en fuktig trasa. Använd den blå trasan på

städvagnen fuktad med vatten och lite diskmedel.
Toaletter
 Töm papperskorgarna.
 Kontrollera att det finns toapapper och pappershanddukar. Extra toarullar och pappershanddukar finns
på hyllan i städskrubben.
 Torka av handfatet & kranen med den röda trasan på städvagnen fuktad med sanitetsrent och vatten.
Eftertorka med papper.
 Rengör toalettskålen med sanitetsrent och toalettborste.
 Torka toaletten uppifrån och ned, d.v.s. börja med vattenbehållare och spolknapp, fortsätt sedan med
lock och sittring på både över- och undersida, porslinssits och slutligen toalettskålens utsida. Använd den

röda trasan på städvagnen fuktad med sanitetsrent och vatten.
Golvytor
 Torrmoppa golven med statiska moppdukar (vita, finns på rulle i städvagnen). De fästs på moppstativen
med ”fästögon” genom att klämma fast duken i ”ögonen”. Byt moppduk när den är dammig och kasta
använda moppdukar i soporna. Använd sop och skyffel för att ta upp skräp som inte tas upp av
moppduken.
 Dammsug mattorna, även entrémattan. Dammsugare och extra dammsugarpåsar finns i städskrubben.
 Om någon har spillt något på golvet torkas det upp med ett fuktigt papper.

Observera att du inte får använda andra rengöringsmedel än de som anges i texten för att städa våra lokaler!

Vänliga hälsningar
Vaktmästarna

