
Städanvisningar för Molpe paviljong (uppdaterat juli 2018) 
 

Följande dokument beskriver hur man städar vid Molpe paviljong efter att man hyrt området. 

1) Sopa och dammsug paviljongen (OBS! Torka ej!) 8 bruna bord radas i ”lemonadbaren” med 
6 st. stolar vid varje bord. 

 

 

2) 6 gula bord förs tillbaka till Serveringen och resterande gula bord, samt de fällbara borden 
och klädställningarna sätts på ”lilla scenen”: 

 



3) Alla stolar som inte radas ut i ”lemonadbaren”, serveringen eller i Daltons lyfts upp på 
huvudscenen bakom skynket: 

 

 

4) Inga saker lämnas på paviljonggolvet som sopas och dammsugs. (OBS! Tvätta ej dansgolvet!)

 



5) Golvet i Daltons dammsugs och moppas. Scenen skall se ut som nertill:

 

6) Två bord radas längs kortväggen i Daltons med 6 stolar vid varje bord.

 



7) 5 bord radas längs med långväggen i Daltons, med 6 stolar vid varje bord.

 

8) Daltonsgolvet skall lämnas klibbfritt rent samt fritt från saker på golvet. Bakom bardisken skall 
det vara 6 stycken pafflådor som kan användas som skräpkorgar.                                                             

 
 
 
 
 



9) Serveringsgolvet dammsugas och torkas med mopp. 6 gula bord med 4 stolar vid varje bord 
skall finnas i serveringen. De blå dukarna skall tvättas och strykas och sättas tillbaks på borden 

samt även dekorationerna (fyrar och båtar).

 
 

10)  De stora träborden och bänkarna skall radas enligt bilden nertill och dukarna samt 
prydnadsföremålen skall sättas tillbaks på borden:

 
 



 
 

11) Ifall man flaggat med Finlands flagga eller annan fana skall vimpeln hissas tillbaks i 
flaggstången (sommartid): 

 



12) I övrigt skall golvet i köksdelen sopas och moppas. Diskmaskin skall tömmas. Allt skräp skall 

föras ut i tunnorna i ”skräphuset” samt locken på tunnorna skall stängas så att inte fåglar 

drar skräpet runt marken. 

13) Ifall man har använt ute-wc så skall dessa städas, golven moppas. Vattnet stängas av på 

herrarnas pissoar.  

14) Alla dörrar och grindar skall stängas! 

 

TIPS! Skriv en lista på saker ni tar med paviljongområdet så ni får 

med Er rätta saker hem igen  

 


