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Tack… 

 
för att Ni stödjer Hörby scoutkår 

genom att hyra Scoutgården! 

 
Vi gör vad vi kan för att ni ska komma till en trevlig, städad Scoutgård. 

För det förmånliga priset vi hyr ut Scoutgården, vill vi att ni i gengäld 

lämnar den trevlig och städad! 

 

Vi är en ideell förening som lägger mycket av vår fritid för att skapa en 

meningsfull verksamhet för våra ungdomar och vill därför inte lägga tid på 

att städa efter andra. 

 

Om städningen visar sig vara undermålig, kommer vi att debitera en extra 

avgift i efterhand. - Vilket vi verkligen hoppas att vi slipper! 

 

 

 

Med varm scouthälsning från Hörby Scoutkår 

 

E-post uthyrning@horbyscout.se 

 

http://www.horbyscout.se/
mailto:uthyrning@horbyscout.se
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 Städinstruktion för Hörby Scoutgård 
 

Stora Salen: 

Torka av borden med vatten och diskmedel. 

(Om öppna spisen använts: Aska ur den och stäng spjället.) 

 

Köket: 

Torka av alla bänkytor. 

Rengör spis och ugn. 

Rengör vatten-, kaffekokare och mikrovågsugn. 

Rengör kyl och frys. 

Ta ut soporna och sätt i nya, tomma påsar. 

 

Toaletter: 

Rengör toalettstolarna med toalettborste och såpa. 

Rengör handfaten. 

 

Hallen: 

Ta ut och skaka mattan. 

 

Golv: 

Alla golv sopas eller dammsugs. 

Därefter våttorkas de med grönsåpa. 

 

Sopor: 

I Hörby Kommun sorterar vi soporna i matavfall, papper, plast o.s.v. 

Följ uppdelningen som finns beskriven i köket för kärlen under 

diskbänken. 

 
 

Städmaterial finns i rummet innanför köket. 

 

E-post uthyrning@horbyscout.se 

  

http://www.horbyscout.se/
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 Slutkontroll för Hörby Scoutgård 
 

Innan scoutgården lämnas, kontrollera följande punkter: 

 

Stolar och bord: 

Ställ alla bord och stolar på samma sätt som de stod då ni kom. 

 

Köket: 

Spisen avstängd. 

Sladdar till kaffe- och vattenkokare utdragna. 

 

Fönster och dörrar: 

Kontrollera att ALLA fönster och ytterdörrar är ordentligt stängda och 

låsta. 

 

Sist: 

Släck alla lampor. 

Lås ytterdörrarna. 

 

 

 

 

Är något oklart, ring: 

 

Joakim Nilsson 073-066 375 49 

Inge Hansson 070-350 50 39 

 

E-post uthyrning@horbyscout.se 

 

 

Tack och Hjärtligt välkommen åter! 
 

 

http://www.horbyscout.se/
mailto:uthyrning@horbyscout.se

