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ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARE AV SOMMARKOLONIN
Den som hyr utrymmena ansvarar för att det under användningsturen råder ordning,
utrymmen och utrustning används sakligt och att eventuella utrymmesspecifika
specialanvisningar följs.
Om utrymmenas anvisningar inte har följts, fakturerar den som beviljar användningsturen
för reparations- och städutgifter samt förbjuder användaren att hyra utrymmet på en viss
tid.
HYRESGÄSTENS ÅLIGGANDEN
1. Samarbeta med utrymmets eventuella personal
2. Svara för att ordningen bevaras under användningsturen
3. Se till att beviljade användningstider följs
4. Se till att inga utomstående personer vistas i de reserverade utrymmena
5. Meddela om eventuella skador i utrymmena snarats möjligt till
utrymmesförvaltningens personal
6. Granska utrymmenas skick före avfärd: städning, elapparater, fönster och dörrar
samt se till att ingen blir kvar i utrymmena.
STÄDNING AV UTRYMMENA
Användaren sköter om att de utrymmen som använts städas, också strandbastun, i
enlighet med de städanvisningar som finns på byggnadernas anslagstavlor.
Kyrkslätts kommuns städtjänster svarar för städutrustning, wc-papper och
pappershanddukar och de förvaras i låsta städförråd, vars nycklar ges åt användaren.
Mat-, städ- och annat avfall skall föras till avfallskärlen i avfallsskjulet.
Om utrymmena lämnas ostädade, fakturerar vi en städavgift på mionst 200 € enligt de
egentliga kostnaderna.
RUSMEDEL OCH RÖKNING
Det är ovillkorligen förbjudet att ta med rusmedel till sommarkolonin eller dess område
samt att använda rusmedel under ett evenemang riktat till under 18-åringar.
Rökning är absolut förbjuden i sommarkolonins byggnader.
BESPISNING
Sommarkolonins användare ser till att diska de kärl de använt och städa köket samt
bespisningsutrymmena efter användningen. Om bespisningsutrustning går sönder eller
försvinner ska detta omedelbart meddelas till kommunens servicekontor.
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DRICKBART HUSHÅLLSVATTEN
Matsalsbyggnadens drickbara hushållsvatten kan tillfälligt ta slut om konsumtionen är stor
(t.ex. bastubad i service/matsalsbyggnadens bastu). Särskilt under den torra tiden är
tillgången till vatten begränsad, så använd det med måtta.
STRANDBASTU
Man får tvätt- och badkastningsvatten till strandbastun genom kranen i torkrummet i
inkvarteringsbyggnaden närmast stranden. Kom ihåg att till sist stänga kranen i både
strandbastun och inkvarteringsbyggnaden. Kasta inte havsvatten på bastuugnen.
Strandbastun är i bruk då vädret tillåter det 1.5 – 30.10.
Man ska själv värma bastun, och vedträn finns i vedskjulet i avfallsskjulet.
ÖVERNATTNING / SÄNGKLÄDER
Det finns övernattningsmöjligheter för 48 personer på sommarkolonin. Sängarna har
madrass, kudde, täcke och sängöverkast. Gästerna bör ha med sig sovsäck eller lakan.
ANVÄNDNING AV DEN ÖPPNA SPISEN
Kom ihåg att öppna spisens spjäll med spaken på insidan av eldstaden. Brandvarnarna
reagerar lätt på rök, så var omsorgsfull.
HUSDJUR
Husdjur är inte tillåtna i inkvarterings- och servicebyggnaderna.

NÖDUTGÅNGAR
Inga hinder får sättas framför nödutgångarna, utan de skall hållas fria.
Nödutgångsskyltar får inte tas bort.

KOM I HÅG ATT TA VÄL HAND OM GEMENSAMMA SAKER SÅ ATT DE ÄR TILL
NYTTA OCH GLÄDJE FÖR ALLA!

LÄGG TILLBAKA SAKERNA PÅ RÄTT STÄLLE SÅ ATT ÄVEN FÖLJANDE
ANVÄNDARE HITTAR DEM!

Utrymmesförvaltningens kontaktpersoner:
Servicemästare Christer Lundberg, tfn 040-773 2448
Jourhavande serviceman, tfn 040-5140091
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