Jakobssalen
Antal personer i lokalen

Det får vara max 200 personer samtidigt i lokalen.
Det finns bord och stolar för ca 60 sittande.
Entre

Lägg den lilla svarta brickan mot entrekoden. Ett svagt surrande hörs
och dörren är öppen.
Utgång

Till höger om dörren finns en knapp med en nyckel på tryck på den
och dörren går upp.
Slutstängning

Stäng dörren och invänta surret. Ytterdörren är nu låst

Innerdörr

Kan öppnas med nyckel. Vid stängning skjut till dörren. Dörren är
låst.

Belysning

Omedelbart innanför inre dörren finns belysningen för de runda
lamporna Till och Från. Användes vid ankomst och vid dagens slut.
För att tända och släcka lysrörsamaturen finns kontakterna vid lilla
dörren in till lokalen. Där kan man även ställa ljusstyrkan för dessa.

Ventilation

Till höger om dörren ut till toaletterna sitter en grön knapp som
reglerar luftflödet. Går i 2 timmar varefter det slår av.
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Toaletter

I yttre hallen finns 3 toaletter. Dörren dit ut måste vara låst efter
dagens slut.
Köket

Ny diskmaskin finns med instruktion vid öppningens överkant.
Efter användning töms maskinen.
Kaffebryggarna skall vara avslagna då man lämnar lokalen.
I köket skall undanplockning ske. Ett snyggt och trevligt intryck.

Stora lokalen

Undanplockning av stolar och bord efter varje aktivitet.
Tänk på vem som kommer efter er.

Förvaring

Hyllor för böcker och målargrupperna skapas bakom skärmarna.

Stolar

Staplas i grupper om samhörighet bakom skärmarna.
.
Bord

Staplas i grupper om samhörighet

Verktyg

Specialplats vid lilla dörren i korridoren.

Öppettider

Alla dagar. Lokalen skall vara tom klockan 22:00.
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Larm

I samband med ytterdörrens öppning avlarmas lokalen.

Städning

Stora lokalen samt kök avstädas efter varje aktivitet.

Sopor

Varje grupp svara för att soporna tas med ”hem”.

Brandsläckare

Det finns 2 i lokalen. Se anslag.

Bokade tider

På anslagstavlan finns schema för hur lokalen används dag och tid.
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