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EFTERARBETET  
Städning  
Samtliga lokaler som disponerats för program och kafé måste städas och ställas i ordning.  

Kök:  
Dammsug och våttorka köksutrymmen och korridor med linoleummatta. Torka bänkar och 
töm diskmaskinen enligt instruktionen. Allt avfall läggs i sopsäckar som bärs ut i container 
utanför köksingången  

Toaletter: 
Nedervåningens och övervåningens VC vid korridorslutet rengörs; dock ingen våttorkning av 
golv. Kontrollera att det finns papper. Finns i vårt förråd.  

Övrigt  
Möbler och inventarier ställs tillbaka på sina platser, samtliga trägolv på bottenvåningen inkl 
hallar samt trappan upp dammsugs, papperskorgar töms. Med tanke på att det bedrivs 
konferensverksamhet i lokalerna hela veckorna så är det förstås viktigt att vi städar noggrant 
och inte åsamkar den ordinarie personalen merarbete. Wrangelska salen återställs med den 
möblering ni fann den i.  

Kvarglömda effekter  
Sätt fast en lapp med datum på, så att det efteråt går att klara ut när de glömts. Upphittade 
nycklar, plånböcker och andra värdesaker lägg synligt i intresseföreningens skåp.  Mejla till  
ekebyhovs.slott@ekero.se och wordpress@ekebyhovsslottsintresseforening.se 

Tvättning 
Tvättning av handdukar och förkläden. Se till att lägga in dem i skåpet igen till efterföljande 
helg. Har ni Kafé enbart på lördagen gäller detta förstås också inför söndagen så att det finns 
fräscha handdukar och förkläden även då. 

Redovisning 
10 % av nettointäkten insätts på pg 61 57 32 - 5, Ekebyhovs slotts intresseförening. 
Inbetalningskort tillhandahålls av Intresseföreningen. Ange antal kafégäster och publikantal 
vid program. Statistiken har stor betydelse för såväl intresseföreningen som kulturnämnden 
då det kan avgöra vilken satsning som görs för helgverksamheten på slottet.  

Låsning och larmning 
Lås kök-, altan- och entrédörrar och kontrollera att samtliga fönsterhakar är på. Alla 
innerdörrar utom de som är märkta att de ska vara öppna, både uppe och nere, ska också, av 
brandsäkerhetsskäl, stängas när slottet lämnas.  
Slottet ska larmas av när ni kommer och larmas på när ni lämnar. Utse en person som har 
ansvar för detta och för att nyckeln omedelbart lämnas tillbaka till Bengt Tillander.  

Checklista och dagbok  
Fyll i den checklista ni fick av nyckelansvarige, skriv under och lämna in tillsammans med 
nycklarna, samt anteckna i dagboken.  

Lycka till och ha en trevlig helg tillsammans på Ekebyhovs Slott! 
 


