
Regler vid hyra av sektionslokalen ”Smörjkammaren”  

Uthyrning  
Maskins sektionslokal ”Smörjkammaren” kan hyras av en medlem eller förening av Maskinsektionen. Beslut om 
uthyrning är något som Styrelsen bedömer enväldigt från fall till fall då det ej föreligger någon skyldighet för styrelsen att 
hyra ut lokalen.  

För event som är till för samtliga medlemmar i maskinsektionen tas ingen avgift för hyra av Smörjkammaren. Vid event 
som arrangeras av enskild sektionsmedlem tas en slitageavgift ut på 300 SEK. Ingen depositionsavgift tas ut innan 
eventet men vid eventuella skador, försummad städning etc. så kommer hyrestagaren att stå för detta.  

Bokning  
Bokning av sektionslokalen sker via Smörkammarnämndens ordförande, sko@m.kth.se. Ange aktivitet, ditt namn, 
telefonnummer, uthyrningsdatum och uppskattat antal gäster. Önskas nyttjande av lokalens utskänkningstillstånd för 
alkoholförsäljning (krävs vid ALL alkoholförsäljning) SKALL kontakt med sektionens Klubbmästare tas ”Se paragraf 
Angående utnyttjande av Smörjkammarens fasta utskänkningstillstånd”. Om andra sektioner vill hyra lokalen 
gäller dock inte det fasta tillståndet, då båda sektioners ordförande måste godkänna uthyrningen för att sedan vända sig 
till KTHs ledning för samtycke (kontakta ordförande för vidare information). Sektionslokalen kan bokas kvällstid på 
vardagar från klockan 17.00, med vissa undantag där det krävs ett godkännande av SkO. Vid uthyrning på helger gäller 
heldagar.  Sektionsaktiviteter har alltid företräde i bokningen framför privata aktiviteter, dock kan en sektionsmedlem inte 
tvingas ändra sin bokning med mindre än tre veckors varsel. Vid samtliga bokningar gäller att minst hälften av deltagarna 
under avtalets giltighetstid är medlemmar under Maskinsektionen. OBS: Biljettköp vid dörren är inte tillåtet!  

Städning  
Instruktioner för hur städning skall ske kan ses på Maskinsektionens hemsida samt finns i städskrubben. Som hjälp vid 
städningen kan denna checklista med fördel användas. Städning skall vara klar till klockan 08.00 dagen efter 
uthyrningstillfället. Undantag kan medges efter diskussion med sektionens SkO. Till städområdet hör även närområdet 
utanför sektionslokalen. Grundregeln är att det inte skall synas att det varit fest eller annan större aktivitet kvällen innan. 
Kom ihåg att otillräcklig städning medför att en extra avgift kan krävas. 

Viktigt att ha i åtanke  
Det får max befinna sig 150 personer i lokalen. Det är rökförbud inomhus. Det måste vara möjligt för alla 
sektionsmedlemmar att närsomhelst ha tillträde till lokalen. Den person som hyr sektionslokalen är personligen ansvarig 
för de aktiviteter som förekommer i lokalen under uthyrningen. Larmet går vid 03.00, se till att vara ute innan dess. 

Angående utnyttjande av Smörjkammarens fasta utskänkningstillstånd  
Om Smörjkammarens fasta utskänkningstillstånd skall nyttjas skall kontakt med sektionens Klubbmästare tas. I samråd 
med sektionens Klubbmästare måste en person från Tillståndsmyndighetens lista (fås från Klubbmästare) vara 
närvarande och nykter hela tillställningen.  

Lokalhyraren skall läsa och vara införstådd med nedan text:  

Ansvarsförbindelse för lokalhyrare  

 Hyrestagare skall iaktta aktsamhet för den lokal hen har hyrt.  

 Hyrestagaren ska även vara omdömesgill i valet av de personer som deltar i den aktivitet hyrestagaren ämnar 
företa i Smörjkammaren. 

 För aktiviteten och ordningen under densamma ansvarar endast hyrestagaren. 

Särskilt viktigt att iaktta vid utnyttjande av det fasta tillståndet är skyldigheten att ha kontakt med sektionens 
Klubbmästare, samt i samråd med denne ha en person från Tillståndsmyndighetens lista närvarande. Skulle detta INTE 
följas, kommer lokalhyrare att ställas personligt och ekonomiskt ansvarig för de påföljder som efterföljer en sådan 
överträdelse (förlust av tillstånd etc.). Skador eller icke godkänd städning medför en extra avgift.  

 


