Lokalinstruktion
Hej och välkommen!
Vi hoppas att du ska trivas i våra lokaler. Här följer ordningsregler för lokalen, samt lite praktisk
information som du kan ha glädje av:
•

Inga utomhusskor i lokalen. Skoskydd finns. Tar skydden slut så finns det fler i fläktskåpet
närmast entrén.

•

Mat och dryck är endast tillåtet i foajén. Ingen förtäring i smårummen eller i stora rummet.

•

Levande ljus får bara användas i foajén, samt på borden i samtalsrummen. Inga levande ljus
är tillåtna på golven eller i stora rummet.

•

Vid mat-, dryck- och stearinfläckar på sisalmattorna debiteras faktisk rengöringskostnad,
alternativt kostnad för mattbyte, dock är minimikostnaden vid skada 2000 kr plus moms.

•

Inbyggd diskmaskin finns i underskåp och disktabletterna ligger under hon. Porslinet
använder ni fritt. Inbyggt kylskåp hittar du längst till höger i pentryt.

•

Förbandslåda och extra toalettpapper hittar du i skåpet ovanför vattenkokaren.

•

Använder ni stora rummet så tryck på fläkttimern till vänster om ingången dit. Den lilla röda
dioden på knappen ska lysa röd. Då styrs det mesta av luftflödet om till stora rummet.

•

Mer blädderblockspapper finns bakom draperiet i samtalsrum 2 (nummer står på dörren).

•

Pennor till whiteboard och blädderblock ligger i skåp 3 i stora rummet.

•

Projektor/DVD/VHS ska bokas inför användandet. Priset är 200 kr per kväll, 300 kr per dag
och 500 kr per helg. Har ni glömt att boka så ring gärna mig enligt nedan.

•

Kolla lokalschemat på bokningsdatorn när ni går. Är ni sist att lämna lokalen, så släck ner
alla lampor. Larmet till kurslokalen behöver ni inte tänka på.

•

Dörren in till kurslokalen ska alltid stängas när ni går – även om andra finns i lokalen.

Har du frågor, förslag eller vill meddela något så ring gärna.
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