
 

  

Husregler 
 

1. Det er en hver brukers plikt å sette seg inn i rømningsveier, dvs. 

nødutganger i etasjen (dører) ved en eventuell evakuering av 

lokalet. Stoppekran er på dametoalettet (liten luke inne på det ene 

avlukket). 

 

2. Det er en hver brukers plikt å utøve forsiktighet under 

arrangementet, dette gjelder støy, musikk, røyking og åpen ild 

(stearinlys). 

 

3. Etter endt bruk, sjekk at vinduer og dører er stengt, og lys slukket. 

 

4. Bruk av stilettheler og annet som kan skade parketten, er forbudt. 

 

5. Sofagrupper, stoler, bord og lignende må ikke flyttes mellom 

salongene. 

 

6.  Når spisebordene slås opp/ned, pass på at stålkantene under 

bordplaten (på hjørnene) ikke stikker ut og skader parketten. 

 

7. Engangsduker anbefales på alle bord, for å beskytte bordene. 

Dersom foreningens duker benyttes, må disse vaskes og strykes. 

 

8. Leietaker står ansvarlig om det oppstår skade på inventar og annet 

utstyr, og må meldes fra til utleier snarest.  

 

9. Musikkanlegget kan benyttes til streaming av musikk fra internett.  

Høy musikk kan være veldig plagsom for naboer og andre 

leietagere. Derfor husk:  LAV bass, samt at lydnivået generelt 

må være så lavt som mulig. VIS HENSYN! 

Før kl. 02.00 skal musikken slås av i henhold til kontrakten. 

Overtredelse på dette punkt vil medføre svartelisting samt 

økonomisk ansvar utover det som betales i leie, se punkt 14.  

 

 

 



 

10. BMF har innført obligatorisk vask som betales etter avtale til 

rengjøringspersonellet. Kontakt gjerne Dagny på tlf. 90 63 27 49. 

 Etter endt bruk, eventuelt neste dag dersom dette er avtalt med 

utleier, skal lokalene med tilhørende rom ryddes, og stoler og bord 

settes på plass. Brukte kjøkkenredskaper, kjørler og lignende, 

vaskes og settes på plass i skapene. Husk å tømme begge 

oppvaskemaskinene. Dersom det er plass i foreningens bosspann i 

bossrommet i 1.etg., kan disse benyttes til restavfall. Nøkkel til 

bossrom ligger i øverste skuff på kjøkkenet. 

OBS-KUN RESTAVFALL. Alt annet avfall må kildesorteres. 

og leveres til nærmeste miljøstasjon, eller fjernes på annen 

måte.  

 

11. P.g.a. at Bergens Maskinistforening ikke har skjenkebevilling, 

er det en hver leietakers plikt å sette seg inn i denne loven og følge    

 den opp selv (evt. søke om bevilling). 

 

12.  Røykeloven gjelder i Bergens Maskinistforenings lokaler. Det vil 

 si at  et generelt røykeforbud gjelder. Dersom noen likevel må 

 røyke, skal dette etter loven skje utenfor foreningens lokaler. 

 

13.  Nøkler leveres tilbake etter avtale. OBS: Dørene har smekklås 

 

14.  Alle arrangementet må være avsluttes senest kl. 02.00 

Musikken skal stenges senest kl. 02.00, og må ikke startes igjen. 

Dersom festen likevel fortsetter, kan det medføre alvorlige 

konsekvenser for leietager, som å bli svartelistet, samt å måtte 

dekke de omkostningene som ekstra tiltak medfører (tilkalling av 

Securitas). 

 

Trådløst bredbånd / vdsl / wifi: (Obs: Må stenges senest kl. 02.00) 

SONE RUTER PASSORD 

ØST, mot gaten og 

festsalen 

THOMSON9A25D8 DA8214E774 

   

VEST, mot bakplassen og 

salongene 

 THOMSON577007 909C78B7E8 

 


