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DU SOM HYR
TIDER:
Du har tillgång till lokalen kl. 12.00 - 12.00.
Kl 12.00 dagen därpå ska Smedjan vara städad och återställd (se nedan).
Har du bokat till Spindeln* betyder det att du också har tillgång till lokalen intill Smedjan. Spindeln är ett
historiegalleri. Av utrymningstekniska skäl är utrymmet upplåst oavsett om du har hyrt till det eller inte. Du
och dina gäster är välkomna att kika runt i det, men med respekt och varsamhet.
Efter midnatt måste alla dörrar och fönster hållas stängda och det måste vara tyst utanför
Smedjan, dvs ingen fest utomhus efter midnatt. Detta är av hänsyn till de boende i området.
NYCKEL OCH LARM:
Smedjan har kodlås och larm. Koderna får du på telefon samma vecka som din bokning är. Kontakta oss
för instruktioner samma vecka som du har din fest.
FYRVERKERIER, KONFETTI OCH RÖKMASKIN ÄR INTE TILLÅTNA:
Fyrverkerier är inte tillåtet att använda på allmän plats. Inte heller invid Smedjan.
Konfetti får inte skjutas utomhus av hänsyn till kulturarvet.
Användning av rökmaskin leder till att brandlarmet utlöses. En brandutryckning bekostas av hyresgästen.
BELYSNING:
Direkt till höger vid entrén sitter knappen/dimmern för takbelysning. Övrig belysning som hängande
taklampor samt scenljus tänds bakom mittenbalken.
PARKERING:
Det finns ingen parkering i direkt anslutning till Smedjan. Ni rekommenderas parkera nere vid Nääs
Fabriker - en kort promenad härifrån genom att gå under motorvägen. Vid i- och urlastning är det
självklart okej att köra ända fram till lokalen - men kör försiktigt mellan husen.
FÖRBRUKNINGSINVENTARIER:
Medtag själv dina förbrukningsinventarier såsom: Tvål, diskmaskinstabletter, toalettpapper, stearinljus,
marschaller, sopsäckar och ved.
KOLLEKTIVTRAFIK & TAXI:
För bussturer till och från Floda Station se www.vasttrafik.se.
Taxi Lerum, 0302-155 70 eller Taxi Alingsås, 0322-103 22.
DUKNING & PORSLIN:
Se separat INVENTARIELISTA om vad som finns - här finns också förslag på dukningar.

KÄLLSORTERING & SOPOR:
Smedjan, samhället och ja, världen skall hålla i minst 100 år till. KOMPOST, PAPP/ KARTONG, PLAST,
METALL, GLAS, RETUR och STEARIN sorteras på plats. Du är själv ansvarig för att det görs under ditt
arrangemang - samt för att ta hand om det efteråt. Läs mer under ”Städ &
Återställande”.
BRANDSÄKERHET:
Du är ansvarig att kontrollera så att inget blockerar den stora entrédörren till Smedjan. Du skall också
försäkra dig om att dörren intill Spindeln är upplåst (om inte nödvändigtvis öppen) som en andra
utrymningsväg om olyckan skulle vara framme (samma nyckel). Det finns brandsläckare i bägge lokalerna.
SÅ HÄR ELDAR DU:
Lokalen är benådad med den gamla smedens eldstad ”ässja”, den bidrar starkt till mysfaktorn.
Bygg upp en liten pyrmaid av papper/kartong och de smalare vedträn du hittar - och tänd. Se till så att
spjället är öppet genom att dra ut metallspjutet i fundamentet på vänster sida. Du kan behöva lyfta upp en
brinnande bit i kåpan för att få igång draget, men sen skall det ta fart. Stäng metallspjutet succesivt så
brinner elden lugnt.
STÄD & ÅTERSTÄLLANDE:
‣

Kl. 12.00 påföljande hyrdag skall lokalen vara städad och tömd.

‣

I förrådet i anslutning till köket hittar du nödvändig städutrustning såsom dammsugare, mopp och
sop-set.

‣

Allt porslin ska diskas. Kör diskmaskin och ställ tillbaka porslin på sin rätta plats, följ markeringar.

‣

Sopor och retur: Brännbart och kompost tömmer du i resp. behållare på utsidan. Plast, metall, glas,
papp/kartong lämnas på återvinningsstationen, på området bakom pizzerian.

‣

Tomma sopsäckar ska placeras i varje soptunna.

‣

Placera ut de små caféborden på golvet under varsin hänglampa och placera 4 stolar runt varje bord.
Övriga stolar samt stora bord placeras i förvaringsskåpet för bord och stolar.

‣

Stearinstumpar återvinns i glasbehållare i fönstret.

‣

Se dig omkring när du lämnar! Vi arrangerar i ett kulturarv. Tänk därför lite extra hur det ser ut på
utsidan. Städa bort marschaller, konfetti, fimpar, burkar etc.

Bokat städ? Du ansvarar själv för att tömma och ta med dig sopor, köra diskmaskin och ställa tillbaka
bord/stolar. Vi tar hand om golvytor och toalett.
OM NÅGOT GÅTT SÖNDER:
Swischa 40 kr per trasigt glas/tallrik och meddela oss i meddelandet hur många som gått sönder.
Övriga trasiga prylar anmäls till hej@smedjanitollered.
VID PROBLEM:
Kontakta Markus på telefon: 0707 24 46 20
Vi önskar en riktigt skön vistelse här i vår Smedja och i Tollered och varmt välkommen åter.

