
 INSTRUKTIONER vid hyra av paviljong 8 
 
1. I Stora rummet får max 100 personer vistas, i Lilla rummet max 30 pers. 
2. Stolar och bord förvaras i Lilla salen. Stapla förnuftigt, blockera inga dörrar. 
3. Nödutgångarna i stora och lilla salen måste vara upplåst när man vistas i 

lokalen annars går det inte att tända i taket. Den får ej öppnas annat än i 
nödfall. Brutet sigill medför extra debitering på 500 kronor på lokalhyran. 
Kom ihåg att låsa nödutgångarna innan ni lämnar lokalen. 

4. Brandlarmet är endast ett utrymningslarm och ej kopplat till Brandkåren. 
Återställningsknäpp finns i proppskåpet i korridoren, märkt P. 

5. Mörkläggningsgardiner och ”mössorna” på lamporna i den svarta delen av 
lokalen ska förvaras i förrådet märkt F, när de inte används. 

6. Ventilationen sätts på vid behov i köket (mellan fönstrena) och i den stora 
entrén (till vänster om hatthyllan). 

7. Lämna inga tomflaskor, fimpar etc. utanför huset samt töm askkoppen. 

8. Städutrustning finns i förrådet, 2:a dörren till vänster om entrén. Sopa och 
våttorka golven, städa toaletter och töm papperskorgarna. 

9. Ta hand om disk och ställ in i skåpen, ta med dig sopor. Det finns en container 
vid paviljong 7 för vanligt brännbart avfall. Be om koden till kombinationslåset 
om du vill nyttja containern. Glas kan lämnas vid återvinningsstationen mitt för 
Seminariegatan 18. 

10. Hyresgästen blir ersättningsskyldig om något går sönder, köksutrustning, 
möbler eller om t ex flygeln blir skadad. 

11. Flygeln ingår inte i hyran, såvida inget annat avtalats, och skall vara täckt 
med tyg för att skyddas. 

12. Hänsyn skall tas till konstnärer som arbetar inom området och vid klagomål 
skall volymen sänkas.  

13. Ingen åverkan på väggar eller golv får göras, ingen tejp, inga spikar etc. 
Affischer etc. får sättas upp på speciella tavlor i rummet. 

14. Scenen ska monteras ner efter ev. användning. 
15. Inga föremål - annat än därför avsedda lampor får hängas i skenorna i taket.  
16. Var aktsam när du tar ner mörkläggningsgardinerna och vik ihop dem och 

lägg dem i förrådet märkt F. 
17. Om något inträffar som inte går att lösa (stopp i avlopp, vattenläcka eller 

liknande), kontakta: 
• fastighetsskötare Mikael Frickfors, 0705 – 757504 (ons-fre) eller 
• ansvarig lokaluthyrare Barbro Östlund, 0722 – 432975 (mån-ons). 
• under helgerna föreslås att du sms:ar Barbro, endast i akuta fall 

 

Kolla att nödutgångar, dörrar och fönster är låsta samt lampor släckta innan du lämnar lokalen. 


