CHECKLISTA FÖR STÄDNING AV VERKET FÖR ARRANGÖRER!
Arrangören ska fullfölja samtliga steg i denna checklista. Vi förbehåller oss rätten att
neka framtida uthyrning till folk som inte följer check-listan.
GENERELLA REGLER
- Även om lokalen inte är helt ren innan arrangemanget ska denna checklista följas.
Många band repar i lokalerna dagtid och ibland blir golven t.ex smutsiga mellan
arrangemang. Detta är INTE en ursäkt för att inte städa noggrant. Det är på grund av
bandens hyra som vi kan hyra ut lokalen utan vinstintresse. Det är arrangörernas uppgift
att sköta städningen av dom allmänna ytorna på Verket.
- Hela lokalen ska vara städad och klar senast kl 15:00 dagen efter arrangemanget.
Konsertlokalen och scenen ska återställas och städas samma kväll som arrangemanget.
- Plocka bort ALL pant och ALLT skräp – även sådant som gömt sig under soffor, i
hörnen och bakom möbler. Panta panten och släng skräpet. Byt ut alla svarta sopsäckar
mot nya, tomma.
- Återställ alla soffor, bord, stolar etc. dit dom stod.
- Om någon del av utrustningen eller något i lokalen går sönder ska detta fixas DIREKT.
Andra arrangörer och repande band behöver sådant som fungerande mikrofoner,
trumskinn, backline, toaletter utan stopp, hela väggar, fungerande ventilation etc.
KONSERTLOKALEN
Konsertlokalen ska städas samma kväll som arrangemanget! Detta för att de fyra band
som repar på scenen ska kunna göra så även på morgonen efter ett arrangemang.
- All backline - trumset, PA, två gitarrlådor och baslådan, tre micstativ, tre mikrofoner
och tillhörande XLR-kablar – ska riggas upp som det såg ut innan arrangemanget. Allt
ska vara ikopplat och fungerande.
- Golvet ska först sopas och sedan skuras ordentligt.
- Skräp, tomburkar etc. ska slängas.
KÖKET/BAREN
- Sopa och skura golvet.
- Diska bort all disk
- Töm kylen på det ni har använt
- Ställ undan alla kastruller, glas etc i skåpen
- Torka av diskbänk och arbetsbänk
- Släng soporna

TOALETTERNA
- Sopa och skura golven
- Töm soppåsarna och sätt dit nya, tomma påsar
- Rengör handfatet med rengöringsmedel och trasor
- Rengör toastolen och sitsen med rengöringsmedel, trasor och toaborste
- Fyll på toalettpapper
ENTREN
- Sopa och skura golven
- Ta bort affischer, tejp från merchupphängning etc etc.
- Återställ kassan och borden som dom stod.
KORRIDORERNA/HÄNGRUMMET
- Sopa och skura golven (byt vatten ofta!)
- Ta bort affischer, tejp etc. som ni hängt upp.
- Stapla stolarna
UTOMHUS
- Plocka upp all pant och allt skräp INNAN ni går från stället på kvällen.
- Plocka upp alla fimpar på gården.
- Gå en runda runt området och se till att inga burkar, flaskor eller annat skräp hamnat på
vägen, vid fotbollsplanerna eller nära grannarna.
Jag har läst och förstått checklistan:
Namn:_______________________________________

Datum:_________________

