
Festlokalen FRitids 
 
Hej! 
 
Kul att du vill hyra FRitids. För att hålla lokalen i så bra skick som möjligt är det viktigt att 
du följer nedan instruktioner.  
 
FRitids ligger på bottenplan under trappan mellan Gibraltargatan 78 och 82, bredvid 
musikrummet och biljardrummet. Du öppnar både ytterdörren och dörren till själva lokalen 
med din Aptusbricka. Dessa dörrar går även att låsa upp med hjälp av timerreglaget innanför 
dörren (Se till att vrida ner denna när du lämnar lokalen obevakad).  
 
Din bokning av lokalen gäller från dagen du bokat fram till kl 13:00 dagen därpå, då 
avsyning görs. 
 
I lokalen finns ljudsystem och ett fullt utrustat kök med det mesta man kan behöva till festen 
såsom glas, tallrikar m.m. Använd den stora öppna ytan som dansgolv, eller möblera med 
bord och stolar för en middag. Självklart finns även gott om plats för att hålla mat och dryck i 
kylskåp.  
 
I samband med uthyrningen erhåller du en nyckel som öppnar köksskåpen, där alla tillbehör 
finns. I pärmen bredvid mikrovågsugnen finns listor över vad alla skåp och lådor innehåller. 
Det är viktigt att allting är tillbaka på rätt plats efter att du nyttjat lokalen. 
 
Utrustning 
Internetuppkopplad laptop kopplad till projektor och ljudsystem  

(lösenord till laptop: FRitids1234) 
Bord och stolar för upp till 90 personer 
Stor yta för dansgolv eller matbord 
Myshörna med soffor och soffbord 
Foajé med möjlighet att hänga ytterkläder 
Diskmaskiner 
Värmeskåp 
Kyl och frys 
Ugn och spis 
Diverse glas 
Diverse tallrikar 
Diverse bestick och köksredskap 
Skålar, tillbringare m.m. 
Kastruller 
Städutrustning 



Sopsäckar, tvål, papper, förbrukningsvaror 
Två toaletter 
 
Med mera. 
 
Städförråd 
I förrådet som ligger mittemot ingången till köket finns diverse städartiklar. Till exempel 
Sopborste, dammsugare och rengöringsmedel. 
 
Musik 
Efter kl 22 ska fönster och dörrar hållas stängda om musik spelas. Om dessa regler hålls är 
det tillåtet att spela musik senare. 
 
Nödutgång 
I lokalens bortre ände finns en nödutgång. Denna kan öppnas för att till exempel vädra. Tänk 
dock på att inte hålla dörren öppen om musik spelas efter kl 22, enligt föregående regel. Det 
är ej heller tillåtet att slänga fimpar och liknande utanför nödutgången. 
 
Städning 
Se bilagor för att se vad som ska städas efter att du har hyrt FRitids.  
 
OBS! Avsyning sker kl 13 dagen efter att du har fått tillgång till FRitids. De bord och 
barstolar som har använts ska stå kvar på golvet under avsyningen för kontroll. 
Därefter ska dessa ställas bort. Notera att avsynaren inte hjälper till med undanplock 
av dessa, så se till att vara minst två personer på plats. För förstörda saker se 
depositionsavdragslistan i bilaga. Är städning ej klar vid början av avsyningstillfället 
görs depositionsavdrag på 200 SEK för varje påbörjad kvart efter kl 13. 
 
 
 
 


