
 
 

Välkommen som hyresgäst av byalokalen Ankaret Ersnäs 
Helgbokning från tidigast fredag kl.15:00 och till söndag kl.15:00 

 
Det här SKA du ha gjort innan du lämnar lokalen: 
- Stolar och bord återställda på sina ursprungliga platser 
- Samtliga använda bord avtorkade 
- Parkettgolvet i stora rummet (Aulan) fuktmoppat ev. först dammsuget (samma gäller om 
scenen har använts). Se skötselrådet för golvet – finns på städvagnen. 
- Golven i lilla mötesrummet och köket våtmoppade (eventuellt först dammsugna). 
   Samma gäller även övriga golv (kapprummen, alla trappor, wc, hiss mm) 
- Allt porslin etc. diskat och återställda på sina ursprungliga platser  
- Arbetsbänkar/diskbänkar/serveringsvagnar i köket avtorkade 
- Kylen tömd och avtorkad (samma gäller om mikrovågsugnen/spisen/ugnarna är använda)   
- Toaletterna rengjorda/städade och golven avtorkade 
- Samtliga sopor ska vara källsorterade och lämnade i sophuset på gården 
- Fönstren stängda, lamporna släckta och lokalen larmad 
 
Hörslinga finns i Aulan. Strömbrytare för av/påslag finns i elpanelen på scenen. 
 
Lokalen är försedd med brand- och inbrottslarm. Utlöses något av larmen som innebär 
utryckningskostnader är det den som hyr lokalen som får stå för kostnaden. 
När det gäller inbrottslarmet är det därför viktigt att kontrollera så att ingen är kvar i 
byggnaden innan larmet slås på. 
 
Rökning är förbjuden innanför grindarna 
Askkopp finns i sophuset. Efter rensning av fimpar ställs den tillbaka i sophuset. 
 

 
Städgrejor finns i f.d. ”herrtoaletten” märkt med STÄD.  
 
I köket finns information om hur diskmaskinen, spisen med ugn och stora ugnen samt 
kaffebryggaren NOVO fungerar.  
Det finns även instruktioner för dataprojektorn och ljudanläggningen.   
 
I ”Ankaretpärmen” och på Ersnäs hemsida/Ankaret - vår byalokal finns även dessa 
instruktioner.  
 
Vi gör städkontroll av lokalen / lokalerna efter användning 
  
Hyran betalas till BG 5603-7641 eller Swish 123 618 23 49. 
Märk inbetalningen med hyrdatum och Ankaret. 
 
Vi önskar Dig en trevlig vistelse i vår gemensamma Byalokal 
 
Ersnäs Byaförening    Ersnäs Hembygdsförening  
Ersnäs Idrottsförening 
                                                              

Vid bokning av lokalerna (Aulan eller mötesrummet eller hela Ankaret) kontakta 
Elaine Blomqvist, mobil 076- 645 12 01 eller smejob45@lulea.st 

Vid tekniska frågor kontakta 
Bengt Sundling, mobil 070 - 606 29 70 
 

Vid övriga frågor/ärenden kontakta 
Ulla Isaksson-Axhammar, mobil 070 - 238 58 47 
eller Carin Sundén, mobil 070 - 623 66 67 


