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Var finns? 
 

SÄKERHET: 

 

 

Brandsläckare och 

brandfilt 

 

I köket till höger om köksdörren samt i entrén 

 

Utrymningsvägar • Köket – Direkt genom ytterdörren 

 • Barntimmerummet – Genom fönster via vit pall eller  

via serveringsrummet 

 • Stora salen – Direkt ytterdörr och/eller genom förrådets ytterdörr 

 • Lilla salen – Genom serveringsrummet eller Stora salen 

 

Första hjälpen/förband I köksskåpet över spisbänken (se märklapp på luckan) 

 

Hjärtstartare I entrén vid ytterdörren 

 

Säkringsskåp • Kök och Barntimerummet – I Barntimmerummets första 

garderob 

 • Övriga i huset – I skåpet i mittpassagen mellan lilla salen och 

serveringsrummet 

  

KOMFORT: 

 

 

Reglera värmen • Se instruktioner vid ingång till Stora resp. Lilla Salen 

 • Fjärrkontroll till värmepumpar finns i säkringsskåpet i Lilla salen 

men ändra helst inte pumparnas inställning!  

(Återställ dem i så fall) 

 

Toapapper och 

pappers-handdukar 

 

I förrådet innanför Stora salen 

UTRUSTNING: 

 

 

Möbler till Stora salen I förrådet (rummet innanför Stora salen) 

 

Dukar till matbord I mittersta höga skåpet i köket, (till vänster om ytterdörren) 

 

Ljusstakar I garderobsskåpet i Lilla salen mitt emot säkringsskåpet  

 

                                                                                                            Fortsättning på nästa sida 
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Servetter Tillhandahålles ej, får den som hyr hålla med själv  

                                                                                           
                                                                                  

Kaffegods, porslin, 

glas, bestick etc. 

 

I olika skåp och lådor i köket – öppna och leta 

Uppläggningsfat  

 

I vänstra höga skåpet i köket, till höger om diskbänken där 

kaffebryggarna står 

                                                                         

Skärbrädor Översta lådan till höger om diskmaskinen 

 

Tillbringare I vänstra höga skåpet i köket, till höger om diskbänken där 

kaffebryggarna står 

 

Stora kaffetermosar 

Serveringstermosar  

 

I skåpet under kaffebryggarna samt i nedersta lådan i vänstra skåpet 

till höger om diskbänken där kaffebryggarna står 

 

Kaffefilter till 

bryggarna 

 

I skåpet över kaffebryggarna 

 

Sockerskålar och 

mjölkkannor 

 

I skåpet över diskbänken vid kaffebryggarna 

Vaser I övre hörnskåpet vid diskbänken 

 

Soppåsar I högra höga skåpet längst ner i köket, till vänster om ytterdörren 

 

Dammsugare och 

annan städutrustning 

 

I städskåpet i serveringsrummet till höger om köksdörren 

Dammsugarpåsar I högra höga skåpet längst ner i köket, till vänster om ytterdörren 

 

Induktionshällar 2 st. Finns i en rutig kasse i förrådet. I kassen finns också 

förlängningssladdar och dosor. 

 

Portabel 

ljudanläggning 

 

Står i förrådet. Stativ till mikrofonen finns. OBS! Batteriet måste 

laddas innan användning. 

 

 

 

 

 

  


