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Ordningsföreskrifter för lokaler i kårhuset
(Tidigare ”Lokalföreskrifter för lokaler i kårhuset”)
Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12, ??
Ändrade av Förvaltningsutskottet 2017-08-01.

Dessa föreskrifter har utfärdats med stöd av 1 kap. 6 § Reglemente för föreningens lokaler.
Föreskrifter som gäller brandskydd och utrymning i kårhuset finns i Brandskyddsföreskrifter
för kårhuset.
Föreskrifter som gäller servering av alkohol i kårhuset finns i Alkoholföreskrifter.
Föreskrifter som gäller städning och allmänt iordningställande av lokalerna efter förhyrning
finns i Städningsföreskrifter för kårhuset.
Föreskrifter som gäller livsmedelshantering finns i Livsmedelsföreskrifter för kårhuset.
Detta dokument innehåller de övriga föreskrifter som gäller för lokalerna i kårhuset utöver vad
som anges i Reglemente för Medicinska Föreningens lokaler.

Generellt


Iakttag särskilt 1 kap. 5 § Reglemente för föreningens lokaler vid all verksamhet i kårhuset.



Vid förhyrning ska förhyraren eller av förhyraren utsedd person närvara under hela arrangemanget.
Gäster får ej lämnas kvar i lokalerna utan att förhyraren eller representant för denne är närvarande.



Nödutgångar, nödutrymningsvägar, brandredskap och elcentraler får under inga omständigheter
blockeras. Anslag om nödutgång/nödutrymningsväg måste ovillkorligen beaktas. Nödutgångarna
måste låsas upp direkt när någon ska vistas i lokalen.



Utrymmen som inte ingår i förhyrningen och inte anges i hyreskontraktet får inte användas, inte
heller för förvaring eller avställning.

Aulan med scen, loger, logegång och gubbhyllan


Det är förbjudet att öppna nödutgången från gubbhyllan annat än i nödsituation.



De två dubbeldörrarna mot uteplatsen måste alltid låsas upp med låsvreden så fort verksamhet ska
anordnas i lokalen. Om de inte låses upp kan inte beslysningen tändas.



Dörrarna till utrymmena bakom scenen skall hållas låsta för gäster och endast förhyrare/arrangör
med personal och eventuella tekniker och artister får vistas i dessa utrymmen.



Tavlor, draperier och liknande får inte tas ned från väggarna.



Anslag om säkerhet och ordning på scenen måste ovillkorligen följas.



Vid användning av ljud- och ljusutrustningen ska de särskilda ljud- och ljusföreskrifterna följas.
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Lastkajsgången
Lastkajsgången är utrymningsväg från kök, spegelsal och utrymmena bakom aulan. Gången får aldrig
blockeras och det måste alltid gå att utan problem komma fram i gången och ut genom gången till lastkajen.

Uteplats (vid aulan)
Marschaller och liknande får ej placeras utan underlag på stenplattorna då fläckar kan uppkomma. De skall
vara försedda med ett icke antändbart underlag som skyddar plattorna från stänk från marschallerna. Grinden
måste hållas stängd under alkoholservering. Endast utemöblerna får användas utomhus. Möbler avsedda för
bruk inomhus får inte placeras utomhus.

Serveringskök (lilla köket bredvid aulan)
Detta kök ingår vid förhyrning av aulan. För användningen av köket och hanteringen av livsmedel i övrigt ska
de särskilda livsmedelsföreskrifterna följas.

Hissar


Föreskrifter om maximal last som finns angivna i hissarna måste följas. Vid hisshaveri svarar
förhyraren för de kostnader som uppkommer för att åtgärda haveriet om den maximala belastningen
har överskridits.



När lokalerna lämnas ska alltid aulahissen stå på den övre våningen. Detta för att det ej ska gå att ta
sig in i aulan och angränsande utrymmen från nedre våningen utan att ha nycklar. Aulahissens
innerdörr måste hållas stängd. Annars går det inte att kalla på hissen från det andra planet.

Spegelsalen
Ytterskor får endast användas när du passerar mellan dörren från gasquen till korridoren till
omklädningsrummen. I övriga lokalen får av hygieniska skäl ytterskor ej användas.

Gasquen och gasquegången
Nödutgångarna får under inga omständigheter blockeras. Nödutgången mot uteplatsen måste alltid låsas upp
med låsvredet så fort verksamhet ska anordnas i lokalen. Om den inte låses upp kan inte belysningen tändas.
Vid användning av ljud- och ljusutrustningen ska de särskilda ljud- och ljusföreskrifterna följas.

Puben


Dörrarna mot gasquegången får aldrig blockeras då de utgör nödutrymningsvägar.



Dörren mitt emot hissen på övre halvplanet, som är nödutrymningsväg, måste alltid låsas upp så fort
verksamhet ska anordnas i lokalen.



Det är strängeligen förbjudet att tejpa upp affischer eller andra föremål på den röda väggen.



Vid användning av ljud- och ljusutrustningen ska de särskilda ljud- och ljusföreskrifterna följas.
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Omklädningsrum, duschar och bastu
Endast kranvatten får hällas på bastuaggregatet och vattnet får endast hällas försiktigt på stenarna ovanpå
aggregatet. Bastuaggregatet får ej överspolas med vatten – det kan bli kortslutning.

Toaletter (entré, vid logerna, i lastkajsgången, klubbvåningen och puben)
Bindor och tamponger skall kastas i därför avsedda påsar och får ej spolas ned i toaletten.

Klubbvåningen
Om eld ska göras upp i öppna spisen måste rökutsuget först ha slagits på och spjället måste öppnas. Läs
instruktionerna som finns anslagna vid öppna spisen! Tavlor får ej tas ned från väggarna. Möblerna måste
hanteras varsamt. För användningen av köket och hanteringen av livsmedel i övrigt ska de särskilda
livsmedelsföreskrifterna följas.

Övre foajén
Det är strängeligen förbjudet att tejpa upp affischer eller andra föremål på den röda väggen. Tavlor får inte tas
ned från väggarna och möbler får inte heller ställas mot tavlorna.

Entrén/nedre foajén
Marschaller får endast placeras på trappan utanför huvudentrén. De skall vara försedda med ett icke
antändbart underlag som skyddar trappan från stänk från marschallerna. Det är strängeligen förbjudet att
tejpa upp affischer eller andra föremål på den röda väggen. Den bruna dörren ned till källaren får aldrig
blockeras då den utgör nödutrymningsväg från källaren.

Köket och diskrummet (vid gasquen)
Köket får endast användas om det hyrs och detta anges i hyreskontraktet. För användningen av köket och
hanteringen av livsmedel i övrigt ska de särskilda livsmedelsföreskrifterna beaktas.

Utskottsvåningen
Fester får inte anordnas i utskottsvåningen. Dispens kan beviljas av Förvaltningsutskottet efter ansökan
därom.

Bötesbelopp:
Vid brott mot dessa föreskrifter utgår böter med stöd av hyreskontraktet enligt nedan:


Alkoholförtäring utanför serveringsområdet: 1000 kr per tillfälle som gäster ertappas med alkohol
utanför serveringsområdet.



Blockerad nödutgång eller nödutrymningsväg: 1 000 kr per nödutgång/nödutrymningsväg.



Nödutgång öppnad i gasque/gasquegång/gubbhyllan då nödsituation ej föreligger: 500 kr per dörr
och tillfälle.



Upptejpade/uppklistrade föremål på den röda stucco lustroväggen i puben eller foajéerna: 500 kr per
föremål.
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Använd brandsläckare utan att brand har förelegat: kostnaden för påfyllning av brandsläckaren och
eventuell sanering.



Använt förbandsmaterial: kostnaden för att ersätta det som har använts.



Nyttjande av lokal som inte har hyrts: hyran för den nyttjade lokalen enligt MF:s prislista.
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