
Ordningsregler föreningslokal 

 Föreningslokalen bokas i pass om 6 timmar och kan bokas maximalt i 4 påföljande pass (totalt 

24 timmar). Bokningspass för föreningslokalen: 06:00-12:00; 12:00-18:00; 18:00-23:30. 

För gruppbokningar så måste dessa göras av en medlem i gruppen, samma tagg som 

använts för att boka måste sedan användas för att låsa upp lokalen. 

 

 Om extrabord behövs till lokalen finns det att låna. Kontakta någon i styrelsen för att 

tillhandahålla dessa. 

 

 Tänk på att boka lokalen så att du har tid för iordningsställande samt att lokalen är i städat 

skick innan nästa pass börjar. 

 

 Dammsugare finns i förrådet i hallen, skurhink och mopp finns i badrummet. Städning av 

badrummet ingår om det använts. 

 

 Även om du har bokat föreningslokalen så kan det intilliggande gästrummet vara bokat. Det 

innebär att ni gemensamt nyttjar badrummet som finns i hallen.  

 

 Tag med alla sopor. Även de i badrummet. 
 

 Husdjur är inte tillåtna. 
 

 Rökning är förbjuden. 
 

 Om det uppstår någon skada i rummet eller på inventarier som finns där, är den som hyrt  

rummet skyldig att stå för eventuella reparationskostnader. 
 

 Brandsäkerhet. Du är ansvarig för att dina gäster förstår hur rummet och intilliggande ytor är  

disponerade och var utgångarna finns så lokalen kan utrymmas på ett säkert sätt vid brand 

eller annan incident. I hallen finns brandsläckare och lokalerna är utrustade med brandlarm 

och självlysande skyltar på utrymningsvägar. Om du använder marschaller ställ dom på säkert 

avstånd från husväggen eller andra brännbara föremål och ta med utbrända marschaller när 

du lämnar. 
 

 Undvik spring i trapphuset. 
 

 Ljudnivån måste vara låg efter klockan 23:00. Till hjälp finns en volymindikator monterad i 

rummet. 
 

 Vid behov av fler bord eller stolar finns en nyckel i städskåpet som går till ett källarförråd på 

Ågatan 9. I detta förråd finns det extra bord och stolar att låna. 

 

 


