Regler for lån af Polyteknisk Forenings Køkken

Ved lån af PF-køkkenet SKAL du aflevere denne liste ved nøgleaflevering. Afleveringen foregår på
sekretariatet eller i postkassen ved S-Huset, hvis sekretariatet er lukket.
Såfremt listen ikke afleveres, antages køkkenet for ikke at være ryddet ordentligt op af låneren.
Ved overtagelse skal køkkenets tilstand kontrolleres ifølge nedenstående liste (i før-kolonnen),
ligesom kontrollisten skal afkrydses ved afgang (i efter-kolonnen). Hvis køkkenet forlades uden
alle opgaver er udført tilfredsstillende, tillader vi os at sende en regning på 150 kr. for hver
påbegyndt time, det tager at rengøre køkkenet i tilfredsstillende tilstand.
Rengøringsmidler til oprydning findes under vasken, kost og fejebakke ved siden af køleskabet.
Skrald smides i containere i affaldsrummet, indgangen findes udendørs til højre for udgangen i
stueetagen, ved glasgangen mellem S-Huset og Oticon Salen. Glas smides i de gule
skraldespande til glas.
Ved brug af PF Køkkenet kan det forventes, at du/I kan blive indkaldt til fælles køkkenrengøring.
HUSK:
Overskydende kolonivarer, der må benyttes af alle, anbringes i skabene til dette.
Overskydende kølevarer, der må benyttes af alle, anbringes i køleskabet.
Alle resterende madrester smides ud!
Låner:______________________________

Dato:________________________________

Nøgle farve og nummer:______________________
Affald:
Affaldspose tømmes
Ny affaldspose isættes
Flasker, kasser, poser mm. smides ud
Rengøring:
Alle køkkenborde tørres af
Vask og armatur rengøres
Komfur, ovn og microbølgeovn rengøres
Opvaskemaskinen efterlades SLUKKET og tømt, dvs. med punkt D gennemført (Se
vejledning over maskinen)
Borde og stole tørres af og sættes på plads
Gulvet skal fejes og være ryddeligt
Vinduer lukkes
Sweep PF-gangen (alle større stykker skrald fjernes og ’pletter’ vaskes/rengøres)
Sweep toiletterne (alt løst papir, flasker og andet skrald fjernes)
Tøm stativ for service
Fejl og mangler:

Før

Efter

Før

Efter

Regler for booking af køkken samt lokaler på PF-gangen
Generelle regler
 Det er TOTALT forbudt at sove på PF-gangen!
 Gangarealet skal være ryddet.
 Lokaler kan kun benyttes, hvis det er blevet booket.
OBS. Alle fejl og mangler skal dokumenteres og rapporteres før lokaler eller køkken tages i brug,
ellers hæfter man for disse fejl og mangler.
Når du forlader lokalet (mødelokaler)
 Borde og stole skal stilles som vist på tegningen.
 Alt affald skal fjernes fra lokalet eller smides ud i skraldespanden.
o Hvis skraldespanden er fyldt, skal den tømmes.
 Beskidte gulve skal fejes.
 Tavler skal viskes rene.
Lokalebooking i weekenden
 Ved brug af PF gangens lokaler i weekenden skal lokalerne være booket af enten Inge eller
Bestyrelsen.

