
STÄDREGLER Zaloonen 

 

Efter avslutat arrangemang skall Zaloonen städas. Städskåpet finns mittemot toaletterna, 

där finns även rengöringsmedel. Städning av lokalen skall vara utförd senast påföljande 

dag kl 08:00 (måndag-fredag) alternativt kl 12:00 (lördag och söndag) 

 

Det som skall göras är följande: 

Allt skräp ska ha paketerats väl i sopsäckar och ställts i hallen, alternativt ställts ut i 

soprummet vid trappan till Hörsalsvägen. Glas skall slängas i avsedda behållare.  

 

Städkravet gäller för hela lokalen, korridoren ut, entrén, toaletterna samt området utanför 

Zaloonen. 

 

 Sopa, moppa och raka hela golvet. Upprepa detta tills vattnet ser någorlunda rent ut 
vid upprakning.  

 Moppvatten skall bytas ofta. Ett bra riktmärke är att moppa ca 4 kvadratmeter, 

sedan byta vatten. Görs inte detta kommer smutsen bara förflyttas och du tvingas 

moppa om på avsyningen. 

 Se till att städutrusningen ser okej ut och häng upp rakorna med gummit uppåt. 

 Möblera enligt hur det var innan eller enligt instruktion från ZEXET.  

 Töm soptunnor och sätt i nya sopsäckar. 

 Torka av bord, stolar och bardisk. 

 Töm kylen på allt som är ditt och torka ur. INGEN alkohol, eller tomma 
alkoholbehållare, får lämnas kvar. Se till att det inte sen tidigare ligger 

alkoholbehållare i glasinsamlingen eller panten, det är ditt ansvar att det inte ligger 

där på avsyningen. 

 Torka av runt spis och diskbänk. Diska och ställ in disken. 

 Köksredskap skall ligga på rätt plats i lådor och skåp. 

 Diskbänk, mikrovågsugnar och spis skall rengöras. 

 Se till att toaletterna är i bra skick.  

 Lyft bord och stolar för att undvika märken i golvet. 

 Ni ansvarar som arrangörer för att era gäster inte lämnar skräp utanför Zaloonen 
med kringområde, detta görs bäst genom att man går en runda på parkeringen, 

gräsområdet och upp mot Hörsalsvägen och letar efter skräp och burkar. 

 

Städning kontrolleras dagen efter, och anmärkningar kan åtgärdas då. Det är väldigt dyrt 

att inte åtgärda påpekanden då personer ur ZEXET får göra detta vilket även medför ett 

större depositionsavdrag. 

 

Städningen skall vara godkänd innan 08:00 på vardagar och 12:00 på helger. Se även till 

att inte komma för sent till avsyningen då detta medför depositionsavdrag. 

 

 

 

 

 

 



UTLÅNINGSAVTAL Zaloonen 

Att tänka på innan: 

• Kontrollera att allt är i sin ordning. Om inte, kontakta ZEXET innan festen börjar, annars 

kan du bli ersättningsskyldig för saker som fattas eller inte är intakta. Alla skador som 

uppstår på och i lokalen skall ersättas. 

• Läs igenom listan över möjliga företeelser noga. 

• Kommer det att finnas alkohol i lokalen ska detta tydligt meddelas till ZEXET i förväg. 

• Det är förbjudet att övernatta i lokalen och i utrymmen runt om lokalen. 

• Rökning är förbjuden inomhus. Brandlarm med känsliga detektorer finns inom 

lokalytorna. 

• En person åtager sig att vara ansvarig och nykter under festligheterna. Denna person 

måste befinna sig i lokalen under hela festen. Denna person skall ZEXET ha fått 

kontaktuppgifter av i god förväg. 

• Den ansvariga åtager sig att uppföra en gästlista för personer som kommer på festen, 

andra personer får inte släppas in i huset/lokalen. 

• Personer som blivit svartlistade av ZEXET får ej uppehålla sig i lokalen. 

• Vid problem med personer som bryter mot regler eller på annat sätt stör ordningen och 

inte kan övertalas att avlägsna sig, kontakta Chalmers väktare på nummer 031-772 44 

99. Rapportera även detta till ZEXET. 

• Ytterdörren skall hållas stängd och låst om inget annat avtalas med ZEXETs 

representant. Dörren är larmad. 

• Festdeltagare ska endast uppehålla sig i för festen avsedda lokaler. 

• Ljudnivån utanför Zaloonen skall hållas på en så låg nivå som möjligt, detta för att inte 

störa kringboende. 

• Ljudsystemet i Zaloonen får inte användas så att högtalarna tar skada. Om det finns 

osäkerhet kring hur systemet skall användas, hör med ZEXET. Det rekommenderas att 

endast använda volymratten längst till höger och ratten märkt ¾ (för att koppla in 

mobil/dator). 

• ZEXET har ingen skyldighet att ersätta er skadade utrustning om mixerbordet använts 

felaktigt. 

• Max 76 personer får vistas i lokalen samtidigt. 

• Möblering får ej ske på så sätt att utrymningsvägar blockeras eller eventuellt utrymning 

av lokalen försvåras. Brandslangen i hallen och nödutgångsdörren längst in i lokalen får 

inte blockeras. 

• Lokalen får ej pyntas med brandfarligt material om levande ljus används. 

• Marschaller får ej användas inne i lokalen eller placeras nära entré och fasader utvändigt. 

• De ansvariga skall vid obefogad utryckning av räddningstjänst, bevakningsföretag eller 
fastighetsjour till lokalen ersätta Z-teknoglsektionen för kostnader i samband med 

utryckningen. 

• Det åligger ansvariga personer att informera övriga festdeltagare om dessa regler. 

• Alkoholtillstånd får inte sökas utan medgivande från ZEXET eller Ztyret. 

• Vid försäljning av alkohol i lokalen, se regler på 

http://bokning.chalmrest.se/extern/blanketter.asp 

 

Att tänka på efteråt: 

• Lokalen skall städas ordentligt innan du lämnar den (Se städregler). 

• Eventuella skador på och i lokalen skall rapporteras omedelbart till ZEXET, exempelvis 

Zaloonchefen. 

http://bokning.chalmrest.se/extern/blanketter.asp


DEPOSITIONSAVDRAG, en lista över möjliga företeelser 
 

• Ej genomläst hyresavtal innan arrangemangets början 500 kr 

• Borttappat passerkort 1000 kr 

• Svartlistade person har vistats i lokalen 500 kr 

• Festansvarig har varit påtagligt berusad under arrangemanget 400 kr 

• Öppen/olåst fönster/dörr 300 kr/st 

• Ej släckt belysning 50 kr/st 

• Övernattat i Zaloonen 1000 kr 

• Dåligt städat inomhus 100-1500 kr 

• Dåligt städat utomhus 100-500 kr 

• Städning ej klar på utsatt tid, kan kombineras med punkten nedan 200 kr 

• Försening med mer än 10 minuter till avsyningen 100 kr 

• Skadat bord 100-300 kr 

• Skadad stol 100-200 kr 

• Skadat golv 100-1500 kr 

• Skadad kökslucka 200 kr 

• Trasigt fönster * 

• Skador på ljudsystem * 

• Skadade utemöbler 100-600 kr 

• Ej sagt att alkohol kommer att finnas i Zaloonen under bokningen 500 kr 

• Kvarglömd alkohol 200 kr 

• Kvarglömda tomma alkoholbehållare 100-200 kr 

• Trasiga persienner/rullgardiner 200 kr 

• Utemöbler har använts inomhus** 300 kr 

• Skador på städutrustning 100-500 kr 

• Övriga skador * 

 

 

 

 

 

* kostnad för återställande 

** Om inte möblerna används med skyddande underlag, fråga ZEXET före användning. 
 


