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ORDNINGSREGLER OCH VILLKOR
Vid lån av Selånger SOK klubbstuga, benämnd ”Hulistugan”
1. Utlåning sker endast helgfri måndag till torsdag, mellan 07:00 – 16:00.
2. Om skola/förskola lånar faciliteterna under flera dagar i rad samma vecka (inte över helg
eller vid tävling), kan utrustning förvaras i omklädningsrummet bakom köket.
3. Enligt reglerna för brandskydd får maximalt 50 personer samtidigt vistas i Hulistugan.
4. I Hulistugan råder rökförbud. Hundar får inte heller vistas inomhus i Hulistugan.
5. Låntagaren ska skaffa sig information om vilken utrustning som finns i form av möbler,
husgeråd, städmaterial, utemiljöutrustning mm och därigenom själv bilda sig en
uppfattning vad som finns och vad låntagaren själv behöver komplettera med för att kunna
genomföra sitt arrangemang.
6. I Hulistugan finns en fast telefonförbindelse. Denna får inte användas av låntagaren.
7. I Hulistugan finns wifi-internet. Låntagaren är ansvarig för att följa laglig, etisk, moralisk
och generellt accepterad Internet- och e-mail-beteende vid användandet av Hulistugans
wifi. Lösenord fås i samband med nyckelhämtning.
8. Låntagaren ansvarar för att Hulistugan låses och larmas samt att alla fönster är stängda
efter användandet.
9. Lokalerna samt området utanför stugan skall städas efter användandet. Städning ska ske i
direkt anslutning till förhyrningen.
10. Städning omfattar även området utanför stugan t.ex. utbrända marschaller,
avspärrningsband, allmänt skräp etc.
11. All utrustning ska hanteras varsamt och återställas på sina platser. Att elda i öppna spisen
är tillåtet. För att detta skall vara möjligt krävs att låntagaren har med sig egen ved.
12. Öppnaspisen får inte användas för matlagning. Grillning av korv, hamburgare mm sker
utomhus vid särskilt anordnad grillplats.
13. Selånger SOK ansvarar inte för kvarglömda saker.
Medlemmar i Selånger SOK kan, med anledning av den av Selånger SOK bedrivna
idrottsverksamheten, ha behov av att besöka Hulistugan för att hämta eller lämna utrustning
eller ha annat ärende till stugan under lånetiden. Sådana eventuella besök kommer att
genomföras så diskret som möjligt för att inte i onödan störa den av låntagaren bedrivna
verksamheten. Under snösäsongen kan även viss spårprepparering utföras på spårsystemet.
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PRAKTISKA DETALJER
Brandsläckare finns vid köket och huvudentrén.
Städutrustning finns i städskåpet intill öppna spisen.
För utemiljön gäller bl.a. att man:
• inte får beträda skidområde annat än för skidåkning vintertid
•

inte beträda odlad jordbruksmark i anknytning till området sommartid

•

måste slänga sopor i tunnorna alternativt ta med sig dessa om tunnorna är fulla

•

vid grillning lämna askan vid fast grillplats och försäkra sig om att elden är släckt

TILLHANDAHÅLLES:
Toa- och hushållspapper, pappershanddukar. Diskmedel och diskborste finns i anslutning till
diskbänken. Städutrustning. Husgeråd i skåp och lådor får användas. Utrymme i kylskåp kan
användas i mån av plats. Kaffefilter till stugans kaffebryggare.
TILLHANDAHÅLLES INTE:
Plastmuggar, övriga engångsartiklar, ljus osv som finns i köksskåpen tillhör SELÅNGER
SOK och får inte användas. Ved tillhandahålles inte. Kaffe tillhandahålles inte.

Nyckel och larm till Hulistugan.
Nyckeln går till hänglåset till bommen, ytterdörren samt innerdörren. Alla 3 ska låsas när ni
lämnar stugan.
Kod till larm: erhålles vid nyckelhämtningen
Lösen till Wifi: erhålles vid nyckelhämtningen

