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Instruktion för användning av
klubbhus
Allmänt
Klubbhuset hyrs ut till OXSS medlemmar och ej medlemmar när det inte är upptaget av klubbens egna
aktiviteter. Klubbaktiviteter har alltid företräde. Under seglingssäsong disponeras herrarnas omklädningsrum
inte vid uthyrning (Damernas fungerar utmärkt som garderob).
Lokalen skall vara utrymd nattetid (02.00-07.00).
Åldersgräns för uthyrning är 25 år.

OBS!
Placera ej marschaller på altan, räcke, trappor, gångar, cykelställ etc.

Ventilation:
Klubbhuset är utrustad med ventilationsanläggningar.
En grundventilation för hela huset som alltid är på.
Manuellt kan man sätta på en forcering som styrs från en central innanför enterdörren:
1. För kortare perioder via timerfunktioner för allrum, omklädningsrum och yttre toaletter.
2. För längre perioder utan timer i allrummet, denna måste stängas av när klubbhuset lämnas.
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Värme:
Grundvärme är ställt på 16 grader
Luftvärmepumpar är ställda på 22 grader
Vid behov kan värmefläkt 9 kw kopplas till 400 v uttag (i salen).

Nätverk:
I klubbhuset finns WI-FI, lösenordet är anslaget på anslagstavlan i korridoren.

Kvarglömda saker och skadad utrustning:
Kläder, handdukar etc. som glömts kvar skänks till Myrorna eller motsvarande.
Om något går sönder eller skadas så ska det ersättas av den som hyr.

Städning:
Alla som nyttjar klubbhuset ska städa efter sig och bord och stolar placeras enligt layout.
Efter smärre klubbverksamheter ska:

Följande alltid genomföras:
•
•
•
•

Disk placeras i diskmaskin, diskning genomförs om maskinen är minst halvfull.
Toaletter (3 inomhus och 3 utomhus) kollas avseende städbehov samt tillgång till tvål,
toalettpapper och handdukar.
Papperskorgar töms. Innehållet bärs ut ur klubbhuset och lämnas på lämplig återvinningsstation.
Kylskåpen rensas på varor som inte tål lång förvaring, dvs mjölk etc. liksom på varor med okänd
tillhörighet.

Observera att sopsäcken i köket endast ska användas vid verksamheter som ger stora avfallsmängder och
lämnas på lämplig återvinningsstation.
Efter mer omfattande verksamheter ska klubbhuset städas enligt

städschema.

Städschema för klubbhuset:

Efter genomförd verksamhet:
- Bord och stolar torkas av
- Stolarna ställs undan eller vänds upp på borden
- Golv
o Sopas/dammsuges
o Våttorkas med golvmoppar. Vattnet behöver
bytas minst 3ggr. (Dålig golvstädning märks
direkt på onsdagsgymnastiken).
o Rengöringsmedel: Allrengöringsmedel typ Ajax
används
o OBS! Såpa får ej användas då det blir en
klibbig hinna.
o Dosering av rengöringsmedel: ”Så lite som
möjligt”, ½ kapsyl för 10 liter vatten, för
mycket löser upp golvvaxet.
- Toaletter och handfat rengörs
- Tvål och pappershanddukar fylls på
- Papperskorgar töms
- Porslin och bestick mm diskas och ställs tillbaka på plats
- Kylskåpen rensas på varor som medtagits.
- Diskmaskin plockas ur och bottensil rengörs.
- Alla bänkar i kök och bar torkas
- Kökshanddukar hängs upp för torkning
- Verandan städas av (sommartid om den använts)
- Soppor lämnas på lämplig återvinningsstation.

Bokning och uthyrning av klubbhuset sker genom:
Ove Söder
Adress:
Almlöfs stig 12 61335 Oxelösund
Tel:
076 8153303
E-post:
ove.soder@bahnhof.se

