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Instruktion för användning av 

OXSS-klubbhus 

Allmänt 

Klubbhuset hyrs ut till OXSS medlemmar, när lokalen inte är bokad för OXSS 

egen verksamhet.  

Klubbaktiviteter har alltid företräde  

Åldersgräns för uthyrning: 25 år 

Efter avslutad aktivitet/uthyrning skall lokalen städas och återfinnas i samma 

skick och ordning som när den tillträddes (checklista för städ mm. Se nedan). 

Lokalen skall vara utrymd nattetid (02.00-07.00) 

Öppen låga får inte användas inomhus (undantag värmeljus i hållare) 

OBS! placera inte marschaller på altanen, trappor, gångar, cykelställ ed.  

Rökning är inte tillåten i eller omkring lokalen. 

 

Omklädningsrum:  

Damernas omklädningsrum kan användas som garderob.  

Herrarnas omklädningsrum disponeras inte av hyresgäster under seglingssäsong 

(används av OXSS medlemmar)  

 

Kvarglömda saker  

Kläder, handdukar etc. som glömts kvar skänks till Myrorna eller motsvarande 

 

Skadad utrustning 

Om något skadas eller går sönder under uthyrning skall detta ersättas av 

hyresgäst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk: 

I klubbhuset finns WI-FI, OXSS guest. 



 

 

Ventilation: 

Klubbhuset är utrustad med ventilationsanläggningar, grundventilation för hela 

huset är alltid på. 

Forcerad ventilation för manuell påsättning, görs via central innanför entrédörr: 

1. För kortare period - med timerfunktion, för allrum, omklädningsrum och 
yttre toaletter. 

2. För längre perioder, utan timer i allrum. Obs att denna funktion måste 
stängas manuellt av när klubbhuset lämnas. 

 

 

 

Värme: 

Grundvärme: inställt på 16 grader 

Luftvärmepumpar: inställda på 22 grader 

Vid behov kan värmefläkt 9 kW kopplas till 400 v uttag (i salen). 

 

Städning: 
Alla som använder eller hyr OXSS klubbhus skall städa efter sig.  

Bord och stolar ställs tillbaka samt placeras enligt layout. 

 

Checklista efter kortare klubbverksamhet i lokalen: 

 

• Disk: ingen odiskad disk får kvarlämnas. Diska för hand alternativt i 
diskmaskinen (se särskild instruktion för diskmaskin – behöver startas 

ca 20 min före disk) 
 

• Toaletter (3 inomhus och 3 utomhus) kollas avseende städbehov samt 
tillgång till tvål, toalettpapper och handdukar 

 

• Töm papperskorgar - Innehåll tas med från klubbhuset och lämnas i 

avfallscontainer och återvinningsstation.  

 

• Kylskåp - rensas från varor som inte tål lång förvaring, dvs mjölk mm.  

 

Observera att sopsäcken i köket endast ska användas vid verksamhet som ger 

stora avfallsmängder 

 

Ta med alla sopor och till lämplig återvinningsstation! 
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Efter större verksamheter och vid uthyrning skall klubbhuset 
städas enligt nedan:  

 

Checklista för städning:  

• Allrum: bord och stolar torkas av, stolar ställs undan eller vänds upp på 

borden 
 

• Golv: sopas/dammsugs, samt våt-torkas med mopp. Använd 
allrengöringsmedel typ Ajax, enligt dosering (½ kapsyl för 10 liter vatten - 

för mycket löser upp golvvaxet) OBS! Såpa får ej användas - blir en klibbig 
hinna (dålig golvstädning märks på onsdagsgymnastiken) 

 

• Kök och bardel: porslin, glas, bestick mm diskas och ställs tillbaka på 
plats. Torka av alla bänkar i kök och bar. Häng upp kökshanddukar för tork 

 
• Diskmaskin: Efter användning - gör ren bottensil. Övrigt handhavande se 

instruktion på väggen 
 

• Kylskåp: rensas på allt medtaget och egna varor  
 

• Töm papperskorgar  
 

• Toaletter: städa samt moppa golven, gör rent toa och handfat, fyll på tvål 
och pappershanddukar 

 
• Veranda: sopa och städa (sommartid och om den använts) 

 

• Sopor tas med och lämnas i avfallscontainer och återvinningsstation. 
 

Bokning och uthyrning av klubbhuset görs via: 
       

         Burt Adolfson 
 Alskärsvägen 10, 61335 Oxelösund 

 070 5331029 
 burt@bromsrenh.se    
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