
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.  

RENGØRINGSLISTE - FESTLOKALET 

Efter endt lejeperiode skal festlokalet gøres rent efter denne listen. Listen bliver gennemgået med 

udlejer ved aflevering for at sikre at dette er blevet gjort.  

Er festlokalet ikke rengjort tilfredsstillende, trækkes 500 kr. fra depositummet.  

Spisesal  

Rummes tømmes for alt der, undtagen stole og borde.  

Stole tørres grundigt af med en fugtig klud, og stables.  

Borde tørres grundigt af med en fugtig klud, og stilles pænt, de må IKKE slås sammen.  

Vægge tjekkes efter for evt. pletter og tørres af med en fugtig klud efter behov.  

Lamper tørres af med en fugtig klud.  

Evt. spindelvæv fjernes.  

Stikkontakter og afbrydere tørres af med en fugtig klud.   

Dørhåndtag tørres af med en fugtig klud.   

Gulvet støvsuges grundigt.  

Gulvet vaskes med en moppe og en gulvklud, opvredet i varmt vand med lidt sæbe i.   

(Efter gulvvask, skal gulvet tørrer helt før man går derind igen)  

  

Garderoberum  

Rummes tømmes for alt undtagen, borde, stole og sofa.   

Stole og sofa tørres af med en fugtig klud, og stilles pænt.   

Borde tørres af med en fugtig klud, og stilles pænt.   

Spejl rengøres med glasrens.   

Bøjler hænges op.  

Bøjle stang og hattehylde tørres af.  

Vægges tjekkes efter for evt. pletter og tørres af med en fugtig klud efter behov.  

Lamper tørres af med en fugtig klud.  

Evt. spindelvæv fjernes.  

Stikkontakter og afbrydere tørres af med en fugtig klud.  

Gulvet støvsuges grundigt.  

Gulvet vaskes med en moppe og en gulvklud, opvredet i varmt vand med lidt sæbe i.   

(Efter gulvvask, skal gulvet tørrer helt før man går derind igen)  

  

Køkken  

Alt brugt service og udstyr vaskes op og stilles på plads.   

Inventarlisten tjekkes og der noteres hvis noget mangler eller er gået i stykker.   

Opvaskemaskinen tømmes og tørres af udvendigt, efterlades på klem.  

Komfur og ovn, samt tilhørende plader, rengøres grundigt.  

Køleskab tømmes og tørres af med en fugtig klud, indvendigt og udvendigt.   

Fryseskab tømmes og tørres af med en fugtig klud, indvendigt og udvendigt.  

(Hverken køleskab eller fryseskab må slukkes)  

Emhætte tørres grundigt af med en fugtig klud.  
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Mikroovn rengøres indvendigt og udvendigt.  

Køkkenborde, hylder og håndvask tørres grundigt af med en fugtig klud.   

Skabe og greb tørres af med en fugtig klud.  

Kaffemaskiner og elkogere, tømmes for vand og tørres af udvendigt.   

Skraldespande tømmes og tørres af udvendigt og indvendigt.   

Lamper tørres af med en fugtig klud.  

Vægges tjekkes efter for evt. pletter og tørres af med en fugtig klud efter behov.  

Evt. spindelvæv fjernes.  

Stikkontakter og afbrydere tørres af med en fugtig klud.  

Dørhåndtag tørres af med en fugtig klud.   

Gulvet støvsuges grundigt.  

Gulvet vaskes med en moppe og en gulvklud, opvredet i varmt vand med lidt sæbe i.   

(Efter gulvvask, skal gulvet tørrer helt før man går derind igen)  

  

Toilet.  

Vask rengøres grundigt.   

Toilet rengøres grundigt, indvendigt og udvendigt.   

(Giv toilettet toiletrens, lad det sidde et minut og rengør med børsten.)  

Spejl rengøres med glasrens  

Lamper tørres af med en fugtig klud.  

Vægges tjekkes efter for evt. pletter og tørres af med en fugtig klud efter behov.  

Evt. spindelvæv fjernes.  

Stikkontakter og afbrydere tørres af med en fugtig klud.  

Dørhåndtag tørres af med en fugtig klud.   

Gulvet støvsuges grundigt.  

Gulvet vaskes med en moppe og en gulvklud, opvredet i varmt vand med lidt sæbe i.   

(Efter gulvvask, skal gulvet tørrer helt før man går derind igen)  

  

Udenfor og kældergange.  

Cigaretskodder fjernes.  

Evt. affald fjernes.   

  

Ødelagt eller manglende inventar, eller andre kommentarer, kan noteres her.  
  

  

  

  

 

Festlokalet afleveres i rengjort tilstand d. _______ 

ABKV        Lejer 

____________________________                      ____________________________ 


