
	
	

HUSKELISTE FOR UKEANSVARLIG 

1 Før du viser rundt leietaker ser du etter følgende: 

! Det er vasket ordentlig – skal være ferdig vasket til kl. 11.30 
! Sjekk at det er håndsåpe, toalettpapir og tørkepapir på toalettene 
! Er det rene kjøkkenkluter og mopper 
! Sett på og tøm oppvaskmaskinen ved behov 
! Ved kulde, sjekk at det er vann i springen ved steameren på vinterstid (kan fryse) 
! Ser uteområdet presentabelt ut 

 

2. Ved overlevering av nøkkel skal følgende gjennomgås med leietaker:  

! Branninstruks - vis hvordan brannalarmen virker (varsler ikke brannvesen). Det skal være fri 
ferdsel ved alle husets nødutganger. 

! Vis hvordan steameren fungerer. Sjekk om nok oppvaskmiddel? 
! Informer om at bestikk og dekketøy skylles godt før vask i steamer. NB! Bestikk vaskes to 

ganger og tørkes med tørr klut etter vask 
! Alt dekketøy skal vaskes og settes på riktig plass etter bruk. Det er forskjellige typer servise 

oppe og nede. Påse at ting kommer på rett plass 
! Fjern medbrakt utstyr og emballasje 
! Vis hvor leietaker finner rene kluter og bossekker 
! Bord, stoler og kjøkkenbenker skal tørkes av. Bord og stoler plasseres på rett sted  
! Røyking foregår ute og slukkes i egne beholdere ute 
! Dører og vinduer må låses og lukkes når arrangementet er slutt 
! Boss tømmes i containere utenfor huset, egen papircontainer 
! Opplyse dersom noe er knust/ødelagt – penger puttes på sparegrisen/pengeskål 
! Informer om parkering. Ingen parkering langs hovedveien. Bruk gjerne parkeringsplass på 

Kringlebotn skole. Biler må være fjernet når leietiden er over  

 

NB! Støynivå: Husk at lokalene ligger i et boligområde. Lydnivået må ikke sjenere naboer. Av hensyn 
til naboer må inngangs- og terrassedør, samt vinduer ikke være åpne etter kl 23.00. Musikk må dempes 
etter kl 01.30  

 

 

Dato: _________ _________________________________
 ___________________________________  

   Signatur ukeansvarlig  Signatur leietaker 

3. Ved overtakelse ETTER UTLEIE sjekk følgende: 

! Er bord og stoler satt på plass og vasket av?  
! Er bordflater og kjøkkenbenker tørket av? 
! Selv om vask er betalt må søl av mat/drikke etc. fjernes. Evt. oppkast skal tørkes opp. Avgift på 

kr 1000 utløses dersom dette ikke er fjernet 



	
	

! Er steamer og utslagsvask rengjort og tømt for vann? 
! Er noe knust/ødelagt? Skader noteres i bok på oppslagstavlen 
! Er bosset kastet i containerne? 
! Er alle biler fjernet? 
! Ser uteområdet presentabelt ut  
! Skitne mopper, duker etc. legges i kurv under vasken på kjøkkenet 
! Sjekk at dører og vinduer er lukket og låst. Slukk alle lys 

 

Kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..… 

 

4. EKSTRAOPPGAVER FOR UKEANSVARLIG 

! Påse at skitnemoppen ligger i hvit plastpose på kjøkkengulvet søndag kveld 
! Rene mopper kommer fra skolen i røde poser, henges opp i vaskekottet 
! Renholder vasker skitne kluter, ukevakten rydder de på plass 
! Egne rene kluter for vask av toaletter legges i vaskekottet 
! Sjekk at det er rikelig toalett- og tørkepapir 
! Gardiner og persienner er fratrukket oppe 
! Vanne blomstene – både inne og ute 
! Måke, salte ved behov 
! Sette på / tømme oppvaskmaskinen ved behov 
! Sjekk at lokalene ser ordentlige ut – også etter faste brukere  

 


