
Vecka Namn Vecka Namn

34 Jeanette 1 Thomas

35 Robban 2 Kansli

36 Kansli 3 Jesper

37 Jeanette 4 Kansli

38 Kansli 5 Magnus

39 Jesper 6 Kansli

40 Kansli 7 Frida

41 Aremyr 8 Kansli

42 Kansli 9 Jesper

43 Leif 10 Kansli

44 Kansli 11 Frida

45 Niklas 12 Kansli

46 Kansli 13 Robban

47 Magnus 14 Kansli

48 Kansli 15 Niklas

49 Chrisoffer 16 Kansli

50 Kansli 17 Leif

51 Thomas 18 Kansli

52 Kansli 19 Jesper

20 Kansli

21 Christoffer

22 Kansli

23 Johan

24 Kansli

25 Niklas

26 Kansli

INSTRUKTIONER Larma av hallen, kod XXX (personlig), stjärna, bricka.

Lördag - hallen öppnas kl 08.30 Entrédörren låses upp genom följande, dörr till vaktmästeri ange: kod 77, stjärna, bricka.

Lås upp alla nödutgångar 2st i hallen, danssalen och på långsidan i korridorerna. Lås gärna upp dörren 

till soprummet också så att laget som har hallen kan komma in och slänga skräp.

Lämna över cafényckeln till laget som skall ha hand om caféet. Nyckeln hänger på kansli.

Efter sista passet skall hallen larmas. Alla nödutgångar, danssal och soprum skall låsas. Kontrollera även alla fönster.

Inom 15 minuter bör detta göras annars går ett larm dock enbart i hallen. 

Detta stängs av när ni låser och larmar hallen (ingen utryckning sker)

När ni är klara, gå ut genom entrédörren, stäng den och vänta på att lampan inne på vaktmästeri lyser med fast grön sken. 

När detta sker är hallen klar att larma via: koden 99, stjärna, bricka. 

Det är en liten fördröjning innan lampan slocknar och dörren låses. 

Öppna hallen - se instruktion lördag

Söndag - hallen öppnas 1 timme innan 

första match Kontrollera om något saknas i Café, varor finnas att hämta i elitrummet.

Klockan 21.00 (cirka) ska hallen låsas Hämta caféförsäljning i cafe (ovanför frys) och lås in på kansli. Se även till att cafényckel finns på kansli.

Sekretariatbord ska bäras in till sargrummet (sargen plockas ner av rullstolarna).

Lås hallen, se instruktion lördag. 
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