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Vad är Alina salen?
Alinasalen är en festlokal i Nya studenthuset, tredje våningen. Den lämpar sig för tillställningar med
max. 100 deltagare. Sitzar får ha max. 80 deltagare och fester max. 100.
Alinasalen får enbart användas av föreningar som verkar inom HUS. Användningen regleras av
särskilda användningsvillkor för Alinasalen. Salen reserveras under de bokningsrundor som hålls
vår och höst. För att få använda salen måste föreningen varje kalenderår ha gått HUS kurs i
användningen av salen. Kurser ordnas i början av året, med kompletteringskurser i maj–
september.
I lokalen finns en fast installerad ljudanläggning (högtalare och förstärkare), en DJ-mixer (Pioneer
DJM-600) och ljusutrustning. Det finns också ett kök med spis, två ugnar, ett värmeskåp, en snabb
diskmaskin och kylförvaring. Alinasalen är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. I
lokalen finns en rullstol och nyckel till den fås tillsammans med nyckeln för lokalerna.
Föreningar som verkar inom HUS får använda Alinasalen två gånger per termin mot en ersättning
på 70 € per gång. För Alinasalen måste man dessutom betala en lokalpant på 100 €. Panten
betalas tillbaka om lokalen städats avtalsenligt, nycklarna till salen återlämnats i tid och
arrangemangen har förlöpt klanderfritt.
Avbokningar måste göras senast två veckor före det planerade evenemanget. För avbokningar
som görs senare än det, eller om man inte utnyttjar sin reserverade tur, debiteras böter på 70 €.

Att göra före evenemanget:
•
•
•

Läs, förstå och underteckna först därefter användningsavtalet för salen. Lös ut
nycklarna till salen.
Gör en förgranskning av lokalen så fort ni har fått nycklarna. Meddela servicebyrån om
eventuella fel som upptäcks vid förgranskningen eller skriv in dem på
slutgranskningsblanketten efter tillställningen.
Läs noga igenom denna handbok och användningsvillkoren för användningen av
Alinasalen (bilaga) redan före tillställningen börjar.

Att göra efter evenemanget (följande vardag):
• Lämna in den ifyllda slutgranskningsblanketten till servicebyrån för föreningar.
• Lämna in ev. hittegods till servicebyrån för föreningar.
• Meddela också om ev. trasiga möbler, lampor, vägguttag o.dyl.
• Returnera nycklarna, reflexvästen och förstahjälpväskan (samt lånad utrustning och
köksredskap).
• Ge servicebyrån respons på hur servicen kunde förbättras.
• OBS: Nycklarna och slutgranskningsblanketten kan returneras till centralkansliets postlåda i Btrappan redan på natten. Saker måste dock föras till servicebyrån under öppettiderna!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FÖR ARRANGÖRER
HUS servicebyrå för föreningar
Servicebyrån är öppen mån kl. 10–16 och tis–fre kl. 10–15. Föreningsservicesekreteraren Tiina
Petäjä ansvarar för reserveringar av lokaler och utrustning och tar emot felanmälningar: tfn 050
5516145, toimisto@hyy.fi.
Om nycklarna inte hämtas ut i tid
Om nycklarna till en reserverad lokal inte löses ut inom utsatt tid kräver HUS i efterskott in böter på
35 euro. Det gäller också ifall man försöker få tillgång till lokalen utanför servicebyråns ordinarie
öppettider och på så sätt orsakar andra oskäligt mycket besvär. Från fall till fall avgörs dessutom
om det blir ytterligare sanktioner mot föreningen (se närmare villkoren för användning av
Alinasalen).

Checklistor
Checklistorna för Alinasalens kök samt för- och slutgranskning får man på servicebyrån samtidigt
som nycklarna avhämtas. Listorna ska lämnas in ifyllda. Förgranskning: Innan föreningen tar
lokalen i besittning ska den granska lokalen och godkänna att föreningen tar ansvar för den i det
skick den är då den överlåts.
Slutgranskning: Då föreningen returnerar nyckeln ska också slutgranskningsrapporten lämnas in.
Ordningspersoner
Föreningar som ordnar fester måste internt utse minst 4 personer som ansvarar för att upprätthålla
ordningen. De ska på förhand underteckna en ordningspersonsförbindelse (finns på servicebyrån
för föreningar och på HUS webbplats https://hyy.helsinki.fi/fi/järjestöille/ohjeet-jadokumentit/tilankäyttöön-liittyvät-dokumentit), som lämnas in till servicebyrån samtidigt som
nycklarna avhämtas. Var och en som utsetts till uppgiften ska egenhändigt underteckna
förbindelsen. Minst en av ordningspersonerna ska ha genomgått HUS kurs i användning av
Alinasalen antingen under pågående eller föregående termin. Ordningspersonerna ska ha ett
tydligt igenkänningstecken (en reflexväst som fås på servicebyrån för föreningar), som inte får ha
texten ”ordningsman” eller ”ordningsvakt”, ifall användaren inte har ett giltigt, officiellt
ordningsvaktskort. Ordningspersonerna får inte ha andra uppgifter under evenemanget.
Ordningspersonerna har s.k. allmän rätt att gripa människor (se Finlands lag), men inga utvidgade
ordningsvaktsrättigheter. Närmare information om ordningspersonens uppgifter finns i villkoren för
användningen av Alinasalen (se nedan).
Förbud mot öppen eld
I Nya studenthuset är det förbjudet att ha öppen eld. Det gäller även stearin- och värmeljus.
Kärl
I Alinasalens kök finns ett kärlskåp, och nyckeln till skåpet får föreningen från servicebyrån mot en
pant på 20 euro. Innehållet i skåpet ska granskas så fort användarna kommer till lokalen.
I skåpet finns:
2 kastruller (i dem får man inte koka risgrynsgröt, den bränns i botten!)
2 stora stekpannor
3 pumptermoskannor
4 ugnsformar
2 metallskålar
1 durkslag
4 skärbräden
1 enlitersmått
Mindre köksredskap fås på servicebyrån, dit de också ska returneras diskade. I redskapskorgen
finns 2 knivar, 1 träspade, 1 trägaffel, 1 skalkniv, 1 vispel, 4 slevar och 1 stekspade. Om något
saknas i skåpet eller om det finns för mycket av något ska det genast antecknas på
granskningslistan och meddelas då nyckeln returneras till servicebyrån.
Fönster
Fönstren i Alinasalen är låsta på grund av flera fall av ofog (man har slängt ut flaskor på gatan
o.dyl.). Salen kan vädras genom de fönstren längst ner. Öppna dem inte mer än
öppningsmekanismen tillåter! Stäng fönstren efter evenemanget.
Kök
Utrustningen och skåpen i Alinasalens kök har förnyats sommaren 2017. En ny lösning som
installerades 2017 är den timerutrustade huvudströmbrytaren för värmeapparater. Brytaren finns
på väggen vänster om ingången till köket. Huvudströmbrytaren reglerar strömmen till
värmeapparaterna, dvs. om den inte är påkopplad fungerar inte värmeapparaterna och eluttagen.
Strömbrytaren fungerar med tidsinställning. Tiden kan ställas in på maximalt 4 timmar. I praktiken
betyder det att strömbrytaren måste vridas åtminstone med fyra timmars mellanrum för att inte
strömmen till värmeapparaterna ska avbrytas.

Avfall och återvinning
Arrangörerna måste sköta om återvinningen av avfall. Se instruktionerna och informationen om
avfallskärlens placering i Alinasalens kök! Sorteras separat:
• Energiavfall (all plast utom: PVC med markeringen 03, fuktig papp, styrox)
• Metall (bl.a. konservburkar, öl- och läskburkar, metallkorkar)
• Bioavfall (matrester m.m.)
• Glas (burkar och flaskor)
• Pappförpackningar för vätskor (ölförpackningar, papp)
• Returpapper
Föreningarna ska själva se till att avfallet förs till de rätta avfallskärlen. I kärlet för blandavfall får
bara slänga sådant avfall slängas som inte kan återvinnas! Sortera rätt och omsorgsfullt. På
väggen i Alinas kök finns anvisningar om vägen till sopkärlen. Lättast nås sopkärlen med hissen,
som är öppen fram till klockan 21, så det lönar sig att föra bort större skräp före det. På natten nås
återvinningsstället och sopkärlen i källaren via trapporna i B-trappan.
Det är förbjudet att vistas i källaren utan orsak. Dörrarna ska stängas och inga utomstående får
släppas in.
Låsning
Då tillställningen är slut ska ni komma ihåg att kontrollera att alla utrymmen (också toaletterna) är
tomma. Lås alla dörrar.
Värmeskåp
År 2017 har ett nytt värmeskåp installerats i Alinasalen. Värmeskåpet håller den färdiga maten
varm – det är alltså ingen ugn och kan inte användas för matlagning. Observera att det är tryggt att
förvara mat i värmeskåpet i högst 4 timmar i 65 grader. Därefter stiger risken för matförgiftning
väsentligt. Värmeskåpet blir varmt på insidan och ovansidan. Efter användningen ska strömmen
stängas av, och efter rengöring ska dörren lämnas på glänt.
Hittegods
Efter tillställningen får inga saker lämnas i lokalen. Också grejor som hyrts av HUS ska förvaras
någon annanstans, om inte servicebyrån för föreningar har gett andra direktiv. Ta med er hittegods
och försök hitta ägaren t.ex. genom föreningens e-postlista. Hittegods kan också föras till
servicebyrån för föreningar.
Frysbox
År 2017 har en ny frysbox installerats i Alinasalen. Använd inte frysen för att snabbt kyla ner mat,
utan förvara endast frysvaror och drycker som tål att frysas ner.
Brandsäkerhetsbestämmelser
Enligt brandsäkerhetsbestämmelserna får det samtidigt finnas maximalt 100 personer i Alinasalen
och sammanlagt max. 240 personer i hela A-trappan i Nya studenthuset. Arrangörerna bör beakta
det redan när tillställningen planeras. Det är på arrangörens ansvar att övervaka antalet besökare.
Om det maximala antalet överskrids kan det orsaka allvarlig fara i en nödsituation.
Det är absolut förbjudet att röra brandsläckningsutrustning, nödutgångsskyltar o.dyl. utan vägande
skäl. HUS Securitasvakter har rätt att avbryta festen om de märker att det finns för många
personer i lokalen.
Städning
Instruktioner för städningen av Alinasalen finns i detta häfte (se nedan) och på väggen i städskåpet
i Alinavåningen. Läs instruktionerna noga och följ dem. Städningen ska vara gjord före kl. 06.00.
Om städningen inte utförts korrekt eller i tid kan användaren förlora lokalpanten på 100 euro, och
kan dessutom bli tvungen att betala kostnaderna för extra städning.
El

Alinasalens huvudcentral har förnyats sommaren 2017. Säkringarna på eltavlan är på 16 A = 3.300
W/1 grupp. Dessutom finns det en 3x16 A starkströmskontakt på långväggen, så den
sammanlagda effekten är 9 KW.
Rökning
Rökning är enbart tillåtet i rökrummet bredvid köket (inte t.ex. i trappuppgången). Utanför
trappuppgången är rökning förbjuden.
Väktare
Securitas Oy:s väktare övervakar Brunnsgårdsområdet 24 h/dygn. Vid behov kan de nås per
telefon 040 585 0791 (kl. 07–16) eller 040 581 7574 (kl. 16–07). Väktarna kan kontaktas vid
ordningsproblem eller om det uppstår akuta skador eller reparationsbehov. Efter kl. 18.30 är
väktarna också de som bäst känner till fastigheterna på Brunnsgården och de har universalnyckel,
så vid behov kan de också kontaktas i andra ärenden (t.ex. om en person med nedsatt
rörelseförmåga behöver hjälp att ta sig in). Att kalla på väktarna är ingen negativ sak.
Felanmälningar
Om brister, olägenheter eller fel upptäcks i någon av lokalerna eller anläggningarna i Nya
studenthuset ska det utan dröjsmål anmälas till servicebyrån för föreningar, i första hand i
samband med förgranskningen eller senast på morgonen följande vardag.

Städanvisningar för Alinasalen
Alinasalen, hallen, köket, rökrummet och trapphuset ska vara rena och tomma när ni avlägsnar er
senast kl. 06.00. Inga saker får lämnas kvar i lokalerna, alltså inte heller saker som hyrts från HUS,
om inte servicebyrån för föreningar har gett andra instruktioner.
Städskåpet i Alinavåningen finns bakom handikapptoaletten. Där finns städredskapen och närmare
städanvisningar.
Följande ska göras efter varje tillställning, oavsett evenemang:
• Avfall: allt skräp har samlats ihop och det som ska återvinnas (metall, bioavfall, glas,
dryckeskartonger, papper) har förts till källaren och placerats i rätt kärl.
• Sal och möbler: bord och stolar har torkats av med fuktig städtrasa, golven har sopats och
våttorkats noga, vin- och ölfläckar och ev. utsöndringar har städats bort. För detta ändamål finns
det Ykä-uppsugningspulver i städskåpet.
• Toaletterna har städats noga (ytor, toalettstolar, pissoarer, handfat)
• Köket: golv, arbetsytor och handfat har torkats av, kylskåpen har torkats ur och tömts på era
egna saker. Låt strömmen vara på i kylskåpen. Ugnarna, värmeskåpet, kylskåpet (också de inre
delarna!), spisarna och kaffebryggaren har rengjorts och torkats av. Värmeskåpet ska stängas av
efter användning och dörren ska lämnas på glänt.
• Diskmaskinen har rengjorts, tömts på vatten och kranarna har stängts. Rör, slangar o.dyl. får inte
lösgöras. Lösgör bara avloppsröret och gallret, så att maskinen töms på vatten.
• Trappan: skräp, flaskor, skärvor, klibb, m.m. har städats bort från trappuppgången.
• Städredskap: efter städningen har städredskapen förts tillbaka till sin plats, städtrasor och
moppar har sköljts noga och hängts på tork.
• Till sist ska lamporna släckas och dörrarna till trappan låsas (också säkerhetslåsen!).

Bruksanvisning för ljus- och
ljudanläggningarna i Alinasalen
AV-utrustningen finns på ett eget bord i salen. Ta inte loss några sladdar om det inte är nödvändigt
– om du gör det ska du efteråt sätta tillbaka dem för följande användare. Även om du själv kan
använda apparaterna betyder det inte att nästa användare kan det.
QSC GX3-förstärkaren, grundläggande användning
• Kontrollera att VOLUME-reglagen är i nolläge för båda kanalerna. Kontrollera att förstärkarens
POWER-knapp är i OFF-läget.
• Koppla in en ljudkälla, t.ex. iPod, dator, CD-spelare med RCA-sladden, men starta inte musiken
ännu.
• Slå på strömmen i förstärkaren genom att sätta POWER-knappen i ON-läge.
• Starta musiken i ljudkällan.
• Öka volymen genom att långsamt dra upp volymreglagen.
Vid problemsituationer: Om förstärkaren inte får ström:
• Kontrollera att den svarta elsladden på förstärkarens bakpanel sitter fast i förlängningssladden.
• Kontrollera att förlängningssladden är inkopplad i vägguttaget. Om det inte hörs något ljud, trots
att förstärkaren är på och du har följt dessa anvisningar:
• Kontrollera att RCA-sladden som du kopplade in i ljudkällan sitter fast i förstärkarens bakpanel.
Om du bara hör höga toner från en högtalare och låga toner från den andra:
• Kontrollera att knappen på förstärkarens bakpanel är i läget FULL RANGE och inte i läget
CROSSOVER.
Ljusbordet Stairville LED-Commander 16/2, grundläggande användning:
• Slå på strömmen på vänster sida på bakpanelen.
• Slå på färgljusen och sätt dem i rörelse, t.ex. med knappen FULL ON.
• Du kan byta program med knapparna, FULL ON återställer ljusen till standardprogrammet. Vid
problemsituationer: Om ljusbordet inte får ström:
• Kontrollera att den svarta elsladden på ljusbordets bakpanel sitter fast i förlängningssladden.
• Kontrollera att förlängningssladden är inkopplad i vägguttaget. Om ljusen inte tänds, trots att
ljusbordet är igång och du har följt dessa anvisningar:
• Kontrollera att det går en XLR-kabel från utgången på ljusbordets bakpanel (på höger sida av
bakpanelen) och att kontakten säkert är i.

Bruksanvisning för Alinasalens diskmaskin
1.

Sätt skräpsilen och avloppsröret på plats.

2. Diskmaskinens vatteninlopp kopplas på med magnetlåset i diskkranen. Tryck på knappen
en gång. När ljuset blinkar grönt är vattnet påkopplat.
3. Starta maskinen genom att trycka på startknappen, maskinen tar in vatten och värmer
det några minuter.

4. Starta diskprogrammet genom att trycka in START-knappen ungefär en sekund.
Diskningen tar ungefär tre minuter, temperaturer och program är färdigt inställda.
5. Diskmaskinen doserar disk- och sköljmedel automatiskt.
6. Töm maskinen genom att trycka på tömningsknappen i flera sekunder.
7. Stäng av maskinen genom att trycka på startknappen.
8. Lämna maskinens lucka på glänt genom att placera avloppsröret emellan.
Diskmaskinen måste tvättas invändigt, dvs. insidan och skräpsilen sköljas, så den är ren och
snygg för följande användare. Om vi märker att ni har slarvat med det får ni inte tillbaka hela
lokalpanten. Meddela servicebyrån om disk- eller sköljmedlet är slut. Diskmedelsflaskorna finns i
skåpet till höger om diskmaskinen.

Villkor för användningen av Alinasalen
(Dessa villkor fastställs årligen av ekonomidirektionen vid HUS styrelse. De gällande villkoren finns
på HUS webbplats https://hyy.helsinki.fi/fi/järjestöille/ohjeet-ja-dokumentit/tilankäyttöön-liittyvätdokumentit)
Alinasalen hyrs enbart ut till föreningar inom HUS. Salen får inte bokas
i en förenings namn för användning av privatpersoner.
I salen får man hålla två fester på våren (1.1–31.5) och två på hösten (15.8–31.12). Lokalen får
inte användas för fester på sommaren och inte heller under universitetets julpaus. Den som vill
hyra salen flera gånger kan kolla ev. lediga turer med föreningsservicesekreteraren.
Att ordna fester
Det är förbjudet att utanför universitetsgemenskapen göra reklam för evenemang som hålls i HUS
lokaler och där det ordnas servering.
Fester får ordnas endast i Alinasalen. Festen ska försiggå i det reserverade utrymmet, inte t.ex. i
trappuppgången. Företrädare för de föreningar som har sin klubblokal i samma våning har rätt att
utnyttja sina egna lokaler också under festen, dock utan att störa.
Festarrangören ska utse fyra ordningspersoner internt. De ska fylla i en
ordningspersonsförbindelse som lämnas in till HUS servicebyrå i samband med att nycklarna
avhämtas. Minst en av ordningspersonerna ska ha genomgått HUS kurs i användning av
Alinasalen antingen under pågående eller föregående termin. Ordningspersonerna ska övervaka
den allmänna ordningen på festen och vid behov ta fast eller avlägsna störande personer från HUS
lokaler (vid behov med hjälp av säkerhetsvakterna). Ordningspersonerna ska använda
ordningsvästar eller något annat tydligt igenkänningstecken och de får inte uppträda berusade.
Ordningspersonerna och den som bär huvudansvaret för festen ska hela tiden vara anträffbara och
kunna svara på frågor och följa instruktioner som ges av t.ex. säkerhetsvakterna, representanter
för HUS eller polisen.
Om det är fråga om en så kallad öppen fest ska arrangörerna se till att det finns minst en
ordningsperson nere vid ingången till Nya studenthuset under hela den tid som tillställningen
pågår. I annat fall ska ytterdörren och dörren till själva festlokalen hållas stängda hela tiden. Det är

förbjudet att kila fast dörrarna så att de står öppna.
Dekorationer får fästas bara på de reserverade underlag som finns längs väggarna. Det är
förbjudet att använda ventilations- och förpackningstejp. Dekorationerna ska avlägsnas så fort
tillställningen är slut. Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att mixtra med belysningen och
annan fast elektrisk apparatur.
Inträdet till festen ska sluta senast 03.30 och hela tillställningen ska sluta senast kl. 04.00.
Utrymmena ska vara städade och tömda senast kl. 06.00.
Vid städningen ska de anvisningar följas som finns i häftet med anvisningar för dem som använder
Alinasalen. Häftet fås på HUS servicebyrå.
Om arrangörerna märker att dessa regler inte följs måste de anmäla saken till vaktfirman och vid
behov be vakterna om hjälp eller be dem avbryta tillställningen. Tillställningen avbryts alltid om det
finns minderåriga närvarande eller om det finns misstankar om eller bevis för att droger används
på festen. Securitas Oy:s vakter i Brunnsgårdsområdet kan dagtid nås per telefon 040 585 0791,
kvälls- och nattetid per telefon 040 581 7574.
Säkerhetsbestämmelser
Den som hyr lokalen ansvarar för deltagarnas säkerhet under sitt evenemang.
I Nya studenthusets A-trappa får det samtidigt finnas högst 240 personer, i Alinasalen maximalt
100 personer. Antalet bygger på de direktiv som brandmyndigheterna och HUS Fastigheter har
gett. Arrangören har ansvar för att övervaka antalet besökare. Om antalet besökare överskrids kan
det medföra allvarlig fara i en nödsituation.
I alla HUS lokaler är det strängt förbjudet att ha öppen eld, inklusive att tända ljus, värmeljus,
marschaller eller att flambera! Det är också förbjudet att använda rökmaskiner. Rökning är tillåten
enbart i rökrummet i Alinasalen.
Med stöd av räddningslagen (379/2011) är det förbjudet att röra brandsläckningsutrustning,
nödutgångsskyltar o.dyl. om inte verklig fara föreligger. Nödutgångarna ska alltid vara framkomliga.
Utomstående personer behöver inte släppas in i någon av HUS lokaler. Vid behov kan man be
personer som försöker ta sig in att visa upp sina studentkort. Om de saknar studentkort behöver de
inte släppas in.
Bokningsvillkor
Den som arrangerar en fest i Alinasalen betalar hyra på 70 € och en lokalanvändningspant på 100
€, som återbetalas om nycklarna returneras enligt överenskommelse, om lokalen har städats
korrekt och om det inte har framkommit några försummelser i arrangemangen. Om nyckeln
returneras för sent, men evenemanget i övrigt har löpt utan problem, innehålls 35 € av panten som
förseningsbot.
Panten och eventuell hyra betalas på HUS servicebyrå i samband med att nycklarna avhämtas och
användningsavtalet undertecknas. HUS ger enbart ut 1 nyckel/förening.
Användningen av lokalen
Den som hyr lokalen ska omedelbart göra en förgranskning av den och eventuella brister ska
rapporteras till HUS servicebyrå.
Arrangören är ansvarig för eventuella skador på byggnaden, möbler, utrustning, m.m. samt för
städning och omhändertagande av hittegods efter evenemanget. Materiella skador ska rapporteras
och hittegods ska föras till HUS servicebyrå genast följande vardagsmorgon.

När tillställningen är slut ska arrangören granska att alla utrymmen (också toaletterna) är tomma
och i skick. Alla dörrar ska stängas och låsas, också med säkerhetslås, och belysningen släckas.
Arrangören får inte lämna saker efter sig, varken egna eller sådana som hyrts av HUS. Det är inte
säkert att förvara saker i lokalerna och dessutom hindrar de städningen. Det lönar sig att diskutera
med servicebyrån om förvaring av saker.
Sanktioner
En bokning av Alinasalen kan annulleras senast 14 dygn på förhand. Om bokningen inte
annulleras och nyckeln inte hämtas debiteras en straffavgift på 70 €. Om nyckeln till en bokad lokal
inte hämtas ut eller om den avhämtas utanför servicebyråns öppettider måste föreningen betala
böter på 35 €.
Om nyckeln returneras för sent måste föreningen betala böter på 35 €.
Om nyckeln tappas bort måste man en skriftlig anmälan alltid göras till HUS servicebyrå, som
behandlar anmälningarna fallspecifikt. Den som tappat bort nyckeln måste betala böter på 35 €
och kan dessutom tvingas betala kostnaderna för nya nycklar (ca 30 €/nyckel) och för ny
serieläggning av låsen (ca 100 €/lås).
Arrangören måste ersätta utgifter som uppstår p.g.a. skador eller bristfällig städning, som t.ex.
extra utgifter för städpersonal (ca 85–850 € beroende på arbetsmängd) eller priset för en ny
apparat för att ersätta en som gått sönder. Dessutom behåller HUS lokalpanten.
Påföljder
Om utrymmena används för otillåtna ändamål eller om användningsvillkoren inte följs under
evenemanget kan föreningen efter en skriftlig utredning förvägras rätten att utnyttja HUS lokaler i
högst två år. I så fall annulleras också alla eventuella tidigare bokningar.
HUS ekonomichef beslutar om eventuella påföljder på förslag av den sakkunniga i föreningsfrågor.
Besvär över ett beslut kan anföras till HUS ekonomidirektion inom 14 dygn från det att beslutet
delgivits.

VIKTIG KONTAKTINFO
Felanmälningar:
HUS servicebyrå för föreningar:
Byråsekreterare Tiina Petäjä tfn 050-5516145
Servicebyrån är öppen mån 10–17, tis–fre 10–15
Ordningsproblem och andra akuta problem:
Securitas Oy:s väktare
Dagtid kl. 07–16: tfn 040 585 0791
Kvällar/nätter kl. 16–07: tfn 040 581 7574
Allmänt nödnummer
tfn 112

