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Uthyrningsinformation för festlokalen FRitids
Efter att nycklar har hämtats ut och hyreskontrakt har skrivits på i CSBs reception,
kan Ni nu beträda FRitids.
Fritids är larmat hela dygnet alla dagar i veckan och för att larma av behöver Ni
endast hålla brickan mot läsaren till höger om dörren in till FRitids.
När Ni gått in i FRitids måste nödutgången låsas upp (röd lampa ovanför dörren
ska slockna), detta är ett måste när det befinner sig gäster i lokalen! (Lås inte igen
för då larmar Ni på lokalen igen, läs nedan). Om dörren lämnas låst under kvällen
kommer ni att debiteras 1000 kr (enligt påskrivet kontrakt).
För att larma på är det bara att låsa nödutgången igen (röda lampan ovanför dörren
blinkar) och larmdosan vid entrén kommer att börja pipa, då är det bara att gå ut och
se till att entrédörren är ordentligt stängd. (Lokalen är larmad när den röda lampan
ovanför nödutgången slocknar och larmdosan slutar pipa). Inget Ni måste göra om ni
lämnar lokalen kortare tid.
Kl. 12:00 dagen efter er uthyrning kommer en från FR som ska avsyna, då ska allt
vara klart enligt instruktionerna som finns i Fritidspärmen. Nycklar lämnas till FRrepresentanten som avsynar, alternativt så lämnas nyckel i nyckelinkastet som finns
på CSBs receptionsdörr.
Om ni hyr FRitids på en fredag har ni tillgång från kl. 13:00 och lördagsbokningen får
tillgång från kl. 15:00.
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OBS, På grund av COVID-19:
1. Maxantalet personer i lokalen har reducerats till 45 personer inklusive
värdar/arrangörer.
2. 30 minuter innan avsyning så skall nödutgången ställas upp samt båda
entrédörrarna för att ventilera lokalen.
3. Det är obligatoriskt att närvara vid avsyningen.

Kontakter:
Fritids-ansvarig: Amar Talic 073-939 82 23 (Endast dagtid eller vid akuta ärenden)
Fritids@fortroenderadet.se
P.S Förtroenderådet söker alltid efter engagerade medlemmar, besök gärna vår hemsida
och är du intresserad av att vara med så är du varmt välkommen att skicka ett mail till
rekrytering@fortroenderadet.se!

