CHECKLISTA FÖR STÄDNING AV VERKET
Arrangörer ska fullfölja samtliga steg i denna checklista. Verket förbehåller sig rätten att
neka framtida uthyrning till dem som inte följer checklistan.

Generella regler
● Även om lokalen inte är helt ren innan arrangemanget äger rum ska denna
checklista följas. Många band repar i lokalerna, därav kan smuts tillkomma i
lokalen mellan arrangemang. Smutsig lokal är INTE en ursäkt för att undkomma
noggrann städning. Det är alltid arrangörernas uppgift att sköta städningen av de
allmänna ytorna efter ett arrangemang på Verket. Observera att det är genom
uthyrning av replokaler som Verket kan hyra ut arrangemangslokalen utan
vinstintresse!
● Hela lokalen ska vara städad och klar senast kl 15:00 dagen efter
arrangemanget. Observera att konsertlokalen och scenen ska återställas samt
städas direkt efter arrangemanget.
● Plocka bort all pant och allt skräp – även sådant som gömt sig under soffor, i
hörn och bakom möbler! Panta panten och släng skräpet! Byt ut alla sopsäckar
mot nya.
● Återställ lokalen så som den såg ut innan arrangemanget! Placera exempelvis
alla soffor, bord, stolar etc. där de stod.
● Om någon del av utrustningen eller något i lokalen går sönder ska detta fixas
DIREKT. Detta för att andra arrangörer samt repande band behöver en
fungerande lokal med fungerande utrustning/teknik! Exempelvis fungerande
mikrofoner, trumskinn, backline, ventilation, toaletter utan stopp etc.

Städning av konsertlokalen
Konsertlokalen ska städas samma kväll som arrangemanget! Detta för att de band som
repar på scenen ska kunna repa även på morgonen efter ett arrangemang.

● All backline ska riggas upp som det såg ut innan arrangemanget. Dubbelkolla att
trumset, PA, två gitarrlådor och baslådan, tre mikrofonstativ, tre mikrofoner och
tillhörande XLR-kablar riggats upp som det såg ut innan arrangemanget. Allt ska
vara ikopplat och fungerande.
● Golvet ska först damsugas och sedan skuras ordentligt.
● Skräp, tomburkar etc. ska slängas/pantas.

Städning av köket och hängrummet
● Dammsug och skura golvet (byt vattnet ofta!).
● Diska all disk.
● Torka och ställ undan all köksutrustning som ni använt i skåpen.
● Torka av diskbänk och arbetsbänk.
● Töm kylen på er mat/dryck. Om ni önskar lämna något som fortfarande är äteller drickbart: Skriv en lapp om när maten lagades/öppnades samt att alla är
välkomna att ta för sig av maten!
● Stapla stolarna så som innan arrangemanget.
● Ta bort era eventuella affischer samt tejprester.
● Släng soporna.

Städning av toaletterna
● Dammsug och skura golven.
● Rengör handfatet med rengöringsmedel, svamp och trasa.
● Rengör toastolen invändigt och utvändigt. Använd rengöringsmedel, toaborste,
svamp och trasa.
● Fyll på toalettpapper.

● Släng sopporna och sätt dit nya, tomma soppåsar.

Städning av entrén och korridorerna
● Dammsug och skura golvet.
● Ta bort era affischer samt tejprester.
● Återställ entrébordet, kassan samt möblerna som de stod.
● Släng sopporna och sätt dit nya, tomma soppåsar.

Städning utomhus
● Plocka upp all pant, skräp samt fimpar INNAN ni går från lokalen på kvällen.
● Gå en runda runt området för att se till att inga burkar, flaskor eller annat skräp
hamnat på villovägar, vid vägen eller nära grannarna.

Jag har läst och förstått checklistan:

Namn:_______________________________________ Datum:_________________

