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Allmänna ordningsregler / anvisningar för JÄRLEGÅRDEN
o

Högst antal 80 personer får vistas samtidigt inom lokalen (brandskyddsregler)

o

Salen lämpar sig bäst för att duka till 50-60 personer

o

Informera dig om var och se till att utrymningsvägarna är upplåsta samt ej blockerade under
vistelse i lokalen, informera sig om var brandsläckningsutrustning finns och hur de vid behov skall
nyttjas.

o

Bilar skall parkeras på grusplanen inom bygdegårdens område, det är inte lämpligt att parkera
utmed Järle byväg.

o

Rök och husdjursförbud gäller inomhus pä bygdegården samt på farstukvist.

o

Tänk på allergiker, ex starka dofter och ridkläder kan orsaka besvär för dessa personer.

o

När bygdegården används skall alltid en vuxen (minst 20 år) finnas närvarande som ansvarig.

o

Fast telefon finns i köket. Den ansvarige bör också ha tillgång till mobiltelefon för att vid behov
kunna påkalla hjälp.

o

Barn får inte vistas ensamma i köket. Dörr till förråd skall alltid hållas låst.

o

Marschaller får inte placeras på farstukvist.

o

Material av pyroteknisk karaktär (smällare. raketer) får inte användas vid bygdegården utan
speciellt tillstånd från styrelsen.

o

Den som hyr eller ansvarar för vistelsen på bygdegården skall medverka till att gästerna inte
uppträder störande för de omkringboende. All högljud aktivitet skall vara avslutat senast kl.0200.

o

Porslin och övrig köksutrustning far användas efter överenskommelse. Mat och dryck får inte
lämnas kvar i bygdegården.

o

Diska samt ställa det som har används på sina respektive platser.

o

Städa lokalen som har disponerats på lämpligt sätt, så den ser ut som ni själva vill finna den.
Städmaterial och kort anvisning finns i städskåp. Utebliven eller bristfällig städning debiteras
nyttjaren.

o

Se till att ev. levande ljus och lampor är släckta samt fönster stängda när ni är klara. Lås
bygdegården (glöm inte att låsa altandörren)

o

Medtag sopor och lägg i sopkärl för brännbart och kompost vid vägen. Returavfall som plast, glas
och tidningar borttages av nyttjaren.

o

Eventuell skada ersätts av den som nyttjat lokalen. Anmälningsplikt gäller.

o

Följs inte regler och anvisningar kan man bli avstängd från att använda Järlegården
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