Säkerhetsinformation och ordningsregler till hyresgäster.
Förebyggande åtgärder ‐‐se till att…










Utrymningsvägarna är markerade och upplåsta.
Utrymningsvägarna inte är blockeras med bord, stolar eller andar föremål.
Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns.
INTE ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för (max 149 personer)
Ta reda på var släckredskap finns och att ni kan hantera dessa.
Placerar ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats.
Rökning endast sker på angiven plats.
Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid.
Eventuella tillstånd är sökta (dans, alkohol, fyrverkerier mm)

Skadeståndsbegränsande åtgärder vid brand.


Utrym lokalen, uppsamlings plats är: Bortre delen av parkeringen.




Ring SOS telefonnummer 112 ni befinner er Klockrikegården Tororpsv 25, 590 32 KLOCKRIKE
Använd de brandsläckare som finns.

Innan ni lämnar lokalen ‐‐se till att..





Levande ljus är släckta.
Spis, ugn och annan elektrisk utrustning er avstängd.
Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda.
Dörrar och fönster är stängda och låsta (även nödutgångar)

Innan återlämnande av lokal/nyckel.





Ska lokalen vara städad.
Sopor ska vara utplockade.
Eventuella fel/saker som gått sönder rapporteras till uthyraren (representant för Klockrikegården)
Om städning är undermålig eller saker har gått sönder så kan Byggnadsföreningen Klockrikegården
komma att kräva motsvarande kostnad för att rätta till felet/städningen från ansvarig hyresgäst.

Skadegörelse och stöld.




Hyresgästen förpliktar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt
låta avhjälpa eller ersätta skada som uppkommer under förhyrningen oavsett om han/hon direkt eller
indirekt är vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som
finns i lokalen.
Nyckel skall väl förvaras och får ej utlånas till obehöriga. Skadad eller förkommen nyckel ersätts med
kostnaden för att avhjälpa det uppkomna problemet/felet.

Ordningsregel.



Max antal i lokalen får vara 149personer.
Lokalen får användas fram till 1:00 på natten om det är kvällsaktivitet (dans, fest mm) sedan ska det
vara tyst i och omkring lokalen.

