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Instruktioner, regler och förhållanden för användningen av försvarsgården
Försvarsgården, Norrvikenleden 10, Sollentuna, förvaltas av Stiftelsen Sollentuna Försvarsgård, en ideellt baserad verksamhet. Försvarsgården nyttjas i huvudsak av personer och
organisationer med intresse att stödja totalförsvaret. Nyttjarna bidrar till drift och underhåll
av Försvarsgården.
O. Försvarsgården.
0.1 I syfte att begränsa kostnader för drift och underhåll åligger det nyttjaren att särskilt beakta förekommande instruktioner och användningsregler.
0.2 Dessa instruktioner och regler utgör bilaga till överenskommelse om nyttjande av försvarsgården. Tillfällig nyttjare skall erhålla dem vid respektive nyttjandetillfälle och undertecknas av denne.
0.3 Permanent nyttjare kan förfrågas om deltagande i särskild åtgärd för drift och underhåll av
Försvarsgården vid planerat åtgärdsdatum.
0.4 Bokning av allmänna utrymmen görs hos bokningsansvarig som noterar i
bokningsliggaren.
Bokningsliggare är tillänglig på internet för samtliga nyttjare på försvarsgården efter kontakt
med kassören för att få lösenord.
0.5 Erlagd depositionsavgift kan förverkas om avlämningstid ej respekteras eller om
ordningsregler inte följs.
0.6Har skador orsakats av nyttjaren som medför återställningskostnader som överstiger erlagd
deposition är nyttjaren skyldig att ersätta Stiftelsen för kostnader överstigande depositionen.
I annat fall förverkas den del av depositionen som motsvarar återställningskostnaden.
0.7 Har skador eller fel noterats av nyttjaren bör upplysning om detta meddelas Stiftelsen så
snart som möjligt helst senast i samband med avlämning.
0.8 Snöröjning på parkeringsytan och uppfarterna utförs av kommunen så snart snöröjningskapacitet finns tillgänglig. Snöröjning mot entréer utförs genom Stiftelsen.
0.9 Rensning av väg-, parkerings-, uppehålls- samt parkytor utförs genom Stiftelsen och kan
ingå i särskild åtgärd enligt punkt 0.2.
1. Brandutrymning, Brandutrustning
1.1 Det åligger nyttjaren att informera sig om förekommande brandutrustning och utrymningsvägar.
1.2 Brandutrustning och anvisningar för brandutryming får inte missbrukas, sättas ur bruk
eller blockeras respektive göras oläslig.
1.3 Nyttjaren svarar för att informera besökare, kallade och inbjudna gäster om bransäkerhetsförhållanden.
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2. Nycklar
2.1 Nycklar för tillträde till Försvarsgården och i förekommande fall till anvisat utrymme
skall hanteras utan att de kommer i orätta händer.
2.3 Eventuellt förkommen nyckel meddelas Stiftelsen så snart som möjligt.
3. Användning
3.1 Nyttjare med särskilt anvisade utrymmen för sin verksamhet svarar för att hålla sitt
respektive utrymme i gott skick.
3.2. Allmänna utrymmen skall hållas i gott skick och städas efter bokad användning och
ställas iordning.
I städning ingår band annat att torka golv, rentorka bänkar mm i kök, tömma och ställa
iordning diskmaskin samt göra rent i toalettrummen.
Städutrustning finns i kök och städförråd i passage bakom scenen.
3.3. Avstädning av allmänna utrymmen skall vid nyttjande under heldag eller mer vara
avslutad senast till kl 1200 dagen efter avtalad nyttjandetid. Vid nyttjande under annan tid
skall avstädning utföras samma dag om inte annat överenskommes.
3.3 Onödig störning mot omgivningen skall undvikas.
3.4 Övernattning i Försvarsgården är i inte tillåten utan särskilt medgivande av Stiftelsen i
samband med eventuella försvarsövningar.
3.5 Ingrepp i elektriska installationer får inte utföras. Förekommande el-utrustning regleras
via befintliga strömbrytare och max 10 A strömuttag. Tillgängliga maskiner och apparater i
till exempel kök regleras med reglage på respektive apparat.
3.6 Förekommande anvisningar följs för användning av viss utrustning till exempel diskmaskin.
4. Avfallshantering.
4.1 . Sopor läggs i sopbehållare placerad vid infarten Norrvikenleden 10. Inga sopor får ställas
utanför sopbehållaren.
4.2 Brännbara sopor, plast och metall från samtliga utrymmen skall förpackas i påsar som försluts.
4.3 Matavfall förpackas för sig i plastpåsar som försluts.
4.4. Nyttjaren vid respektive tillfälle svarar för att sopor inte kvarlämnas på gårdsområdet
efter Försvarsgårdens användning.
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Undertecknad har tagit del av och är införstådd med ovanstående
Sollentuna den ____________________
_______________________________________ Tel ________________________________
Underskrift nyttjare
__________________________________________________________
Namnförtydligande

Inst för användn 2012 01 01

E-post______________________________________________

Org nr: 80 24 25- 9148
Pg nr: 49 77 32-8
Norrvikenleden 10, 191 49 SOLLENTUNA

