
 

RUTINER  
för dig som hyr Smedjan 

TIDER:  
Dygnshyra: Från kl. 12.00 – 12.00 dagen därpå 
Helghyra: Torsdag kl. 09.00 – söndag 14.00 
Barnkalas/namngivning, söndagar: 14.00-19.00 (Om inget annat överenskommes) 

Vid angiven sluttid ska Smedjan vara städad och återställd (se nedan). 

LJUDNIVÅ: 
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. Taxi ska beställas till 
Tollereds biograf, Volrath Bergs väg 7, 100 meter öster om Smedjan, följs grusvägen uppåt byn. 

NYCKEL OCH LARM: 
Smedjan har kodlås och larm. Koderna får du samma vecka som din bokning är. Kontakta oss för 
instruktioner samma vecka som du har din fest. 

FYRVERKERIER, KONFETTI, RIS-KORN OCH RÖKMASKIN ÄR INTE TILLÅTNA: 
Fyrverkerier är inte tillåtet att använda på allmän plats. Inte heller invid Smedjan. 
Konfetti får inte skjutas utomhus och ris-korn får inte kastas i gruset, av hänsyn till kulturarvet. En extra 
städavgift på 2 500 kr tas ut om konfetti och ris-korn upptäcks på utsidan. 

Användning av rökmaskin leder till att brandlarmet utlöses. En brandutryckning bekostas av hyresgästen. 

BELYSNING: 
Direkt till höger vid entrén sitter knappen/dimmern för takbelysning och strömbrytare till hängande 
taklampor och scenbelysning. Barbelysning finns på väggen vid baren.  

PARKERING: 
Det finns ingen parkering i direkt anslutning till Smedjan. Gästerna rekommenderas parkera på ytan 
bakom pizzerian och promenera ner vid Kraftverksmuseet, alt nere vid Nääs 
Fabriker. Vid i- och urlastning är det tillåtet att ha max en bil stående framför lokalen. Kör försiktigt mellan 
husen. 

FÖRBRUKNINGSINVENTARIER: 
Medtag själv dina förbrukningsinventarier såsom: Tvål, diskmaskinstabletter, toalettpapper, stearinljus, 
marschaller, sopsäckar och ev. ved. 

KOLLEKTIVTRAFIK & TAXI: 
För bussturer till och från Floda Station se www.vasttrafik.se.  
Taxibil Lerum, 0302-155 70 eller Taxi Alingsås, 0322-103 22. Håkans El-taxi: 0736–56 13 74 
Taxi ska beställas till Tollereds biograf, Volrath Bergs väg 7, 100 meter öster om Smedjan, följs grusvägen 
uppåt byn. 



DUKNING & PORSLIN: 
Se separat INVENTARIELISTA om vad som finns - här finns också förslag på dukningar. 

BRANDSÄKERHET: 
Du är ansvarig att kontrollera så att inget blockerar den stora entrédörren till Smedjan som också är 
nödutgången. Du skall också försäkra dig om att det finns ytterligare två ytterdörrar som utrymning. Det 
finns brandsläckare i bägge lokalerna. 

FÖR DIG SOM BESTÄLLT LJUDANLÄGGNING. 
Ljudet sätter ni på genom att trycka på strömbrytaren intill fönstret till höger om scenen. Koppla upp iPad/
iphone eller dator via BlueTooth till TP-link. Projektor kopplas in via HDMI-kabel som hänger till höger om 
fönstret. För support ring: 0703 - 92 17 00. 

SÅ HÄR ELDAR DU: 
Lokalen är utrustad 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. På väggen bakom barkylen sitter en 
timer för att starta skorstensfläkten. Använd den för att säkerställa att röken dras ut ordentligt. 

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 

rengöringsmedel. 
‣ Alla golv ska dammsugas (ej sopas). Klinkers i pentry och toalett ska våttorkas. 
‣ Allt porslin ska diskas. Kör diskmaskin och ställ tillbaka porslin på sin rätta plats, följ markeringar.  
‣ Sopor: Brännbara sopor kan i mån av plats läggas i Smedjans behållare. Det du inte får plats med tar du med 

dig hem. Står till höger om Snickeriverkstaden (lilla tegelhuset) 
‣ Plast, metall, glas, papp/kartong sorteras på en återvinningsstation. Finns på området bakom Pizzeria Tuppen. 
‣ Sätt i tomma sopsäckar i alla kärl. 
‣ 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. 
‣ Glöm inte utsidan. Vi arrangerar i ett kulturarv. Tänk därför lite extra hur det ser ut på utsidan. Städa bort 

marschaller, konfetti, fimpar, burkar etc.  
‣ Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta innan du går.  
‣ Larma på genom att trycka A+kod på displayen.  

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: 
Inget kalas utan kras. Du ska inte skämmas för att något går sönder. Men däremot får du skämmas om 
du inte anmäler skadan. Eftersom vi har ett visst antal av allting är det viktigt att vi hinner förnya sortimentet 
till nästa bokning. 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 bruksorten Tollered och önskar er varmt välkomna 
åter.


