Göteborg 2021-01-01

Instruktioner för uthyrning av Göteborgs Skidklubbs klubbstuga i Skatås
(gäller även för klubbmedlemmar)
Bokning av klubbstugan, eller delar därav, sker vi info@skidklubben.se
Om inte annat anges, är det alltid den person som bokar som är ansvarig för bokningen.
Göteborgs Skidklubbs regler gäller även för hyresgästerna

Dörrarna till klubbstugan
Dörrarna kan öppnas antingen med en utkvitterad nyckelbricka, eller med en erhållen tidsbegränsad
dörrkod. För båda sätten används manöverpanelen på utsidan, entré endast via markplan/framsidan.

Inbrottslarm och låsning
Klubbstugan har ett larm. Instruktioner om hanteringen av larmet fås vid överlämnandet av
nyckelbricka/kod.
Hyresgästen som kvitterat ut nyckelbrickan/koden är ansvarig för att inga obehöriga vistas i
lokalen under hyrestiden. Hyresgästen ansvarar för att låsa lokalen efter uthyrningstiden och för
att lämna tillbaka eventuell nyckelbricka enligt överenskommelse.
Ansvar vid stöld
Göteborgs Skidklubb har inget ansvar för de kläder eller annan egendom som hyresgästen har i
lokalen. Om lokalen, dess inventarier eller utrustning skadas eller försvinner i samband med
uthyrningen ska hyresgästen betala för det.
Övrigt att tänka på
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyresgästen ansvarar för städning av lokalen
Skräp kan slängas i containern på väg till parkeringen
Du inte får möblera så att utrymningsvägar blockeras
Stugan skall då den är obemannad alltid vara låst
Nyckel till vägbommen kan tillfälligt lånas från Motionscentralens expedition
Bilar skall inte parkeras vid klubbstugan
Det råder rökförbud i stugans alla lokaler.
Området utanför stugan skall hållas rent! Absolut inga cigarettfimpar på marken!

Inpassering
✓ Kod, nödvändig för in- och utpassering, fås genom att kontakta Lennart Andersson tel 0709–322309. Epost rla.hemadress@gmail.com
✓ Då dörren öppnas, aktiveras larmpanelen, ger ifrån sig ljudsignaler, och larmet måste avaktiveras inom
30 sekunder!
✓ Detta sker genom att på panelen innanför dörren ange gällande kod plus kryssymbolen
✓ Skulle det misslyckas av någon anledning – slå koden igen!
✓ Nu kan ni röra er fritt i stugan utan att rörelsedetektorerna utlöser larmet.

Utpassering
✓ Den sista personen som lämnar stugan är skyldig att åter aktivera larmet.
Innan larmet aktiveras skall det kontrolleras att ingen person finns kvar i stugan.
✓ Larmet aktiveras genom att på panelen innanför dörren ange koden plus nyckelsymbolen. Då startar en
utpasseringstid, 30 sek, innan rörelsedetektorerna aktiveras.

Vid larm
✓ Om larmet vid inpassering skulle aktiveras och sirenen ljuda kan den tystas genom att på panelen
innanför dörren ange koden plus kryssymbol, dvs samma åtgärd som vid inpassering.

Om en svag signal ljuder när du
öppnar dörren innebär det att larmet
är aktiverat och du har då 30
sekunder på dig att larma av. Det
gör du på larmpanelen (1).
När dörren är stängd låses den med
automatik efter 10 sekunder. Inifrån
kan den då öppnas med
öppningsknappen (2). Utifrån med
nyckelbrickan eller dörrkod.
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Vid träning och andra aktiviteter då
dörrpassage sker regelbundet kan
man frikoppla det automatiska
dörrlåset genom att vrida
frikopplaren (3) till vertikalläge
(stående).
OBS!!! Det är mycket viktigt att
frikopplaren återställs då stugan
lämnas och larmas, annars låses
inte dörren!
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