Ordningsregler för LSS Klubbhus
Allmänt
LSS har ett nytt klubbhus med helt andra faciliteter än det gamla, med bland annat vintervatten,
fungerande kök, och två toaletter. Tanken är nu att klubbhuset ska kunna användas av medlemmarna
i större utsträckning än det gamla, t ex som värmestuga då man arbetar med sin båt på varvet. Det
ska också kunna disponeras av såväl medlemmar som utomstående mot en avgift.
För att klubbhuset ska hållas i så bra skick det går, har dessa ordningsregler utarbetats.
Nyckel till Klubbhuset
Klubbhuset görs tillgängligt för den enskilde medlemmen genom en avgift på 100 kronor per år, där
det ingår en nyckel. Detta innebär möjlighet att komma in i klubbhuset närhelst man vill, under
förutsättning att någon mötesaktivitet eller annan inbokad aktivitet inte pågår.
Tillgång till Klubbhuset
Tillgången till klubbhuset innebär att medlemmen kan gå in och värma sig, använda toaletterna,
koka kaffe, värma mat, osv. Observera dock att LSS inte bjuder på kaffet, utan man får erlägga en
femkrona per person, om man utnyttjar det kaffe som finns inköpt.
Om en medlem själv vill ordna med fest i klubbhuset så måste klubbhuset bokas för detta, och en
avgift erläggas. Det räcker alltså inte med en nyckel för detta!
För att ”ställa upp” ytterdörren, så att den förblir olåst efter att ha öppnats med nyckel, krävs en
särskild nyckel till låset. Denna nyckel är normalt inte tillgänglig, detta för att dörren inte ska
glömmas bort i olåst läge. ”Uppställning” av ytterdörren görs endast då det pågår någon
”organiserad aktivitet” i klubbhuset, såsom öppet klubbcafé, föreningsmöte, eller fest (intern som
uthyrd).
Ytterdörren till stora möteslokalen kan inte öppnas utifrån, utan endast med vred inifrån. Denna
dörr hålls normalt stängd och låst.
Under vinterhalvåret, då det är snö och slask, undviker vi att använda den stora möteslokalen.
Denna kommer att ”spärras av” med ett rep. Det bör räcka med att använda köket, toaletterna och
den lilla möteslokalen som ”värmestuga” på vintern.
Ordningsregler
För medlemmen är det en självklarhet att försöka hålla LSS nya klubbhus i så gott skick som
möjlig. Det är alltid trevligt om det är rent och snyggt när man kommer dit. Därför har följande
enkla ordningsregler utarbetats:
1.

Allmänt: När du kommer till klubbhuset, gör alltid en liten ”inspektion” för att se att allt är i
sin ordning. Hör av dig till fastighetsförvaltaren, eller någon i styrelsen, om du vill rapportera
något. Titta efter:
- Ytterdörren, finns någon antydan till inbrottsförsök?
- Krossade fönster
- Vattenläckor i städskrubb, kök eller toaletter?

- Städningen (om det verkar ostädat efter någon tidigare aktivitet)
2.

Köket: I köket kan du brygga kaffe, värma mat, osv. Observera dock att du normalt inte har
tillträde till kyl och frys då dessa är låsta med kedja och hänglås. Detta för att undvika ”svinn”
från de varor och drycker LSS som klubb förvarar där. Vid egen disposition genom bokning
får man givetvis tillgång till kyl och frys.
Tänk på följande:
- Lämna inte illaluktande sopor, ta dina sopor med dig och avyttra på annan lämplig plats.
- Lämna inte kaffebryggare inkopplad (den går normalt på timer)
- Lämna inte diskmaskinen igång, när du går hem. Invänta klar, och töm den på disk.
- Stäng av vattnet till diskmaskinen
- Fäll ner fönsterpersiennerna för att hindra insyn
- Fäll ner barpersiennen för att hindra insyn från fönster via baröppningen
- Se till att värmen står i på grundvärme (se vidare under: ”När du lämnar ...” nedan)

3.

Toaletterna: Håll dem rena, toalettborstar finns på varje toalett. Städartiklar finns i
städskrubben. Fyll på toapapper och pappershanddukar, om det behövs. Finns på hyllorna till
vänster inne i elcentralen.

4.

Lokalerna i allmänhet: Lämna dem i bra skick! Golven behöver inte vara ”nypolerade”, men
lös smuts, sand och grus, smulor, osv, sopas upp, eller dammsugs. Sopborstar och
dammsugare finns i städskrubben.
När du lämnar lokalerna, kontrollera att:
- Lyset är släckt!
- Kaffebryggarna är urkopplade (via timer)!
- Vattnet till diskmaskinen är avstängt!
- Persiennerna är nerfällda!
- Värmen (två strömställare på väggen före ingången till köket) står på ”Auto” (dvs
grundvärme) samt att luftvärmepumpen ställs på ”+10” (knapp under luckan på
fjärrkontrollen)!
- Ytterdörren låser ordentligt!
- Ytterdörren till stora lokalen är låst!

