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Hämta nyckel och kassaskrin hos Gudrun Tollin 073-150 8139
Kontrollera vad som behöver inköpas för kvällen. Se anteckningar som finns i kassaskrinet.
Sätt på värmen i lokalen. Fjärrkontrollen samt instruktion till luftvärmepumpen sitter direkt till höger
innanför dörren till Puben. Termostat till infravärmarna sitter på väggen till vänster om bardisken
och vänster om dörren i Stora Salen. Strömbrytare för Pub och Stora Salens infravärme finns vid
proppskåpet i köket.
Tänd ytterbelysningen och sätt upp flaggan
Tänd belysningen i lokalen. Se över lokalen vad gäller ev skräp, döda flugor, smulor på borden.
Kolla toaletterna.
Håll hög hygien! Tvätta händerna, använd engångshandskar och förkläde när du hanterar mat. Släpp
inte in en massa folk i köket och handhälsa inte under matlagning.
Värm soppa, koka kaffe, värm tevatten, bred smörgåsar (räkna i snitt med 15-20 personer, kan bli
färre eller flera beroende på aktivitet)
Ställ fram tallrikar, bestick, glas, kaffe/te-koppar, socker, mjölk, tepåsar på bardisken
Tänd ljusen på borden i god tid så ser det välkomnande ut när föreläsaren och gästerna kommer.
Kontrollera att inte värmepumparna blåser på ljusen för att slippa stearin på stakar och dukar.

NÄR KVÄLLEN ÄR SLUT












Diska och plocka undan i köket (lämna inget ätbart på bänkarna, drar till sig råttor).
Städa, torka bord och bardisk, sopa ev våt torka köksgolv (städmaterial finns bakom draperi i stora
salen).
Städa toaletterna och töm papperskorgarna.
Återställ möblemanget i ursprungligt skick.
Kasta soporna i soptunnorna som står vid entrétrappan. Matrester i bruna tunnan övrigt i svarta.
Aluminiumburkar och returflaskor till säckar i källarförrådet.
Vintertid ska skåpdörrar under köksbänkarna stå lite öppna för värmeelementens skull som finns i
skåpen.
Skriv ett meddelande till nästa pubvärd om vad som saknas inför nästkommande pubafton. Lägg
meddelandet i kassaskrinet.
Dra ner värmen, värmepumparna till 10 grader och stäng av ev infravärme med strömbrytaren i
proppskåpet.
Släck belysningen och KONTROLLERA ATT ALLA STEARINLJUS ÄR SLÄCKTA.
Lås och återlämna nyckel och rapportera ev skador och brister till kassören.
Tack för din medverkan – Att lämna lokalen i god ordning enligt ovan bidrar till att göra
Sockenstugan till en trevlig samlingsplats.

Vid problem ring sekreteraren Tord Bonde tel 070-367 2323

