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Regler vid hyra av klubblokalen 

 

Allmänt 

 

Under sommaren pågår gästhamnsverksamhet. Båtgästerna måste då få obegränsad tillgång 

till sanitetsutrymmena under hela den tid lokalen hyres.  

 

Innan arrangemanget. 

 

1. Det kan behöva städas. 

2. Under vintertid är vattnet till köket avstängt. Det sätts på med hjälp av två kulventilkranar 

som sitter ovanför dörren till samlingslokalen. 

3. Under vintertid kan man behöva värma lokalen i god tid, beroende på väderlek, innan den 

skall användas. Öka då värmen på värmepumpen med pil upp på fjärrkontrollen till 

20grader.  

4. Om kaminen skall användas och ved saknas så finns det att i vedboden. Kan ev behövas 

huggas. Nyckeln hänger i skåpet till vänster om kylen i köket. Den med röd nyckelbricka. Det 

är ok att ta med egen ved. 

5. Var försiktig vid eldning. Kaminen kan normalt lämnas utan tillsyn, men behöver laddas 

med ved då och då. Se till att gnistskydd och luckor är ordentligt stängda. Det finns en fläkt i 

kaminen som startas genom att en el-kabel ansluts till vägguttaget vid kaminen. 

6. Toa-papper mm finns i högra skåpet i kapprummet. Nyckel finns i skåpet till vänster om 

kylen i köket. 

 

Efter arrangemanget 

 

Innan klubbhuset lämnas efter festen på kvällen gäller följande: 

Fönster skall vara stängda och ytterdörrar låsta. Obs! När gästhamnen är öppen skall 

ytterdörren mot Strandvägen vara olåst men dörren mellan hygienutrymmet och stora lokalen 

skall vara låst. 

Utanför klubbhuset skall vara uppstädat. Inga sopor får lämnas utanför. 

När gästhamnen är öppen skall kapprum, toaletter, duschar och korridoren vara städade av 

hänsyn till våra båtgäster. 

 

I övrigt gäller nedanstående, så att lokalen kan lämnas vid tid enligt överenskommelse: 

 

1. Städa följade utrymmen oavsett om de använts eller inte. Stora lokalen, köket, toaletterna, 

korridoren och kapprummet. Om duscharna använts skall de också städas. 

2. Dammsug golven och våttorka kök, korridor, kapprum, toaletter och plastgolvet innanför 

glasdörren i stora lokalen. Dammsugare och annan städutrustning finns i rummet mitt emot 

köket och i skåpet längst till höger i kapprummet. 

3. Diska och återställ porslin, glas och bestick. (Gick något sönder? Då måste det ersättas 

kontakta enligt nedan) 

4. Tag med alla ”egna” sopor, burkar och flaskor mm. Detta får inte lämnas i eller utanför FBK 

sopbod. Sophantering ingår inte i hyran. 

5. Lämna inget i kylen.  

6. Om färdighuggen ved använts så skall ny huggas och fyllas på i vedlåren. Ved att hugga 

finns i vedboden. 

7. Möblera lokalen enligt den plan som sitter på anslagstavlan. Ställ stolarna och bord i 

kapprummet enligt den plan som sitter där. 

8. Under vintertid skall vattnet till köket stängas av. Se punkt 2 ovan under ”Innan 

arrangemanget”. 
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9. Under vintertid skall följande dörrar stå på glänt (ca 10cm). Duschdörrarna, toalettdörrarna 

och lilla dörren framför vattenmätare i kapprummet. Detta för att förhindra frysning. 

10. Värmen i kapprummet och korridoren skall vara som det var när ni kom. 

11. Om värmen på toaletterna sätts upp skall det återställas till så som det var när ni kom. 

12. Dörren till samlingslokalen skall vara stängd och låst när lokalen lämnas. 

13. Värmepumpens temperatur ställs ner till 12 grader! 

14. Nyckel återställs snarast till kassören enligt överenskommelse. 

15. Hyran: 1/4 - 30/9 är 300kr övrig tid, pg av uppvärmning, 700kr, sätts in på bankgiro eller via 

swish enligt längst ner till höger på dokumentet. 

 

För frågor kontakta Valter Möllerström tel. 0733-500172 eller Erik Olsson 0705-409227. 

 

Styrelsen 


