INFORMASJON TIL LEIETAKERE
Vi takker for at du valgte vårt klubbhus til ditt arrangement. Overskuddet på utleie går til
videre utvikling av klubbhuset og til drift av idrettslaget generelt. Vi håper du blir fornøyd og
at arrangementet blir vellykket.
Avtalt leiebeløp skal betales inn på konto 1503.42.62397 senest en uke før leiedato.
Innbetaling merkes med leiedato og leietakers navn. Før informasjon om nøkkelbrikke
utleveres må leiebeløp være innbetalt.
Informasjon om nøkkelbrikke mottas etter avtale med Thomas Heimark på tlf. 996 20385.
Vask er ikke inkludert i leien. Boss plasseres i bosspann. Om dette blir fullt må resten av
bosset medtas. Mat og flasker skal ikke settes igjen. Bord og stoler står i eget rom og skal
settes på plass igjen der etter bruk. Det oppfordres til å sjekke lokalene litt i forkant.
For utstyr på kjøkkenet, se inventarliste.
Typiske utesko skal ikke brukes inne i storsalen, samt at evt. røyking skal foregå utendørs.
Det skal være ro etter klokken 02.00.
Eventuelle skader på hus og inventar må meldes til ansvarlig utleier. Erstatning må påregnes.
Lyd- og bildeanlegget kan brukes. Sett deg inn i bruken på forhånd.
Bruk av nøkkelbrikke:
Informasjon ang. nøkkelbrikke med pinkode utleveres av Thomas Heimark etter avtale.
Når en kommer til klubbhuset trykker man A, holder nøkkekortet inntil, displayet viser at en
da skal trykke pin-kode. Døren kan deretter åpnes. Hvis det lyser grønt på panelet holder det
med å holde nøkkelbrikken inntil. En løpende mann indikerer at døren er åpen.
Ønsker en å ha døren stående ulåst holder man nøkkelbrikken inntil 2 ganger etter hverandre.
For å deaktivere denne modusen holder en nøkkelbrikken inntil en gang. Ulåst-funksjon kan
bare brukes frem til klokken 21.30.
Når en forlater huset trykker en B, holder nøkkelbrikken inntil og displayet viser at en skal slå
pinkode.
Varme:
Huset har et avansert varmestyringssystem som senker temperaturen utenom den fastsatte
generelle bruken. Som oftest blir det varmt nok uten å regulere temperaturen under
arrangementer, men om en føler det er for kaldt kan en trykke på den svarte knappen på
termostaten (plassert mellom dør nr 3 og 4 på kortveggen). Systemet øker da temperaturen til
komforttemperatur i 2 timer (trykk en gang til ved utløp av tiden). Skjer det ingen ting må det
sjekkes om ovnene er slått av. Ventilasjonsanlegget styrer seg selv.
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