Tjekliste til rengøring i Tåning Forsamlingshus
Når forsamlingshusets rengøringspersonale kommer til huset efter en udlejning, bliver følgende tjekket:

Køkken









at lejer har tørret borde og vægge
at lejer har rengjort komfur og ovn
at lejer har tømt sien i opvaskemaskinen
at lejer har vasket gulv
at affald er fjernet
at lejer har tømt køleskabe og fryser
at der ikke er pletter efter spild på hylder og i skuffer i køleskabe og fryser
at gulvet er fejet og evt. spild fjernet med våd klud

Lille sal & Store sal




at gulvet er fejet og evt. spild (tyggegummi eller madrester) er fjernet
at borde er aftørret med våd klud
at der ikke er pletter efter spild på vægge, vindueskarme, skabsdøre og baren

Forgang og toiletter




at gulve er fejet
at affald er fjernet fra toiletterne
at der ikke er pletter efter spild på vægge og døre

Affaldssortering
Skanderborg Kommune har indført affaldssortering, således at almindeligt husholdningsaffald smides i én
container, dåser og metalgenstande i en anden og glas/flasker i en tredje.

Skraldespande og askebægre
Inde i forsamlingshuset forefindes der 3 rullestativer, der forsynes med affaldssække og disse må kun fyldes
med alm. brandbart husholdningsaffald.
Uden for forsamlingshuset forefindes 3 affaldsbokse med affaldssække samt 2 æskebægre. Disse benyttes
til opsamling af cigaretskod og andre brandbare effekter.
Hvis noget af ovenstående ikke er i orden, vil lejer få en ekstra regning for rengøring. Prisen er kr. 175,00 pr.
påbegyndt time.

Rygepolitik
Rygepolitik for Skanderborg Kommune er vedtaget ud fra en målsætning om, at ikke-rygerkulturen
fremmes og for at sikre, at ingen ansatte, brugere og besøgende udsættes for passiv rygning mod deres
vilje.
Rygepolitikken trådte i kraft den 1. juli 2007 og blev vedtaget af byrådet den 27. juni 2007.

Rygepolitikken er revideret den 1. november 2008.
Selskabs- og kursuslokaler samt andre lokaler, der udlånes/udlejes til borgernes aktiviteter, er også
omfattet af nærværende rygepolitik.
Lokaliteter, hvor Skanderborg Kommune yder tilskud, forventes at fastsætte retningslinjer for rygning, der
understøtter kommunens målsætning om fremme af ikke-ryger kulturen.
Tåning Forsamlingshus har tiltrådt de af Skanderborg Kommune udstukne retningslinjer for rygning, hvorfor
rygning alene er tilladt på udeområderne, hvor der forefindes askebægre – ved fordøren.

