
 

Välkomna till vår scoutlokal
KFUM Norrköping Scout hyr 
förutom IOGT-NTO, KFUM Norrköpings kansli och en massa andra föreningar
I anslutning till scoutlokalen finns ett litet pentry 
I scoutlokalen får det vistas max 30 personer samtidigt och vid övernattning 
st. 
Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings kansli, Norra Promenaden 108. För öppettider 
se www.kfum-norrkoping.se
fakturauppgifter eller betalar 

Kostnaden för att hyra scoutlokalen.
En dag/kväll: Scoutkår eller KFUM

En natt: Scoutkår eller KFUM

Två nätter: Scoutkår eller KFUM

För fler nätter, kontakta oss

Bra att veta när ni är i scoutlokalen.
Parkerar gör ni på gatan eller på Oxtorget, kommunens avgifter gäller se skyltar.

Det går att laga mat i pentryt, spis och ugn finns. Ni får använda porslin och 
kastruller i skåpen över och under diskbänken

Toaletter finns ute i stora kapprummet
hyresgäster i huset. Tänk på att det är fler som är i huset som 
störda. 

I huset sorterar vi sopor. Återvinnings
ytterdörren, ni använder samma nyckel som till sc
matavfall slängs i sophus ute vid Loddbygatan, nycke

I scoutlokalen dricker vi inte alkohol.

Placera madrasser så att det finns fri golvyta vid utgång och nödutgång. Lämna 
korridorsdörren öppen nattetid 
kapprummet tänd nattetid. 

Om något skulle hända så är adressen till scoutlokalen Norra Promenaden 108 med 
ingång från Oxtorget. 

Återsamlingsplats är på bortre delen av Oxtorget

Välkomna till vår scoutlokal! 
KFUM Norrköping Scout hyr scoutlokalen av IOGT-NTO. I övriga huset finns, 

NTO, KFUM Norrköpings kansli och en massa andra föreningar
anslutning till scoutlokalen finns ett litet pentry och toaletter ute i kapprummet.

I scoutlokalen får det vistas max 30 personer samtidigt och vid övernattning 

Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings kansli, Norra Promenaden 108. För öppettider 
norrkoping.se I samband med nyckelhämtning lämnar ni 

fakturauppgifter eller betalar hyran med kort. 

scoutlokalen. 
En dag/kväll: Scoutkår eller KFUM-förening 500 kr övriga 1000 kr 

: Scoutkår eller KFUM-förening 1000 kr övriga 2000 kr 

: Scoutkår eller KFUM-förening 2000 kr övriga 4000 kr 

För fler nätter, kontakta oss för priser. 

coutlokalen. 
r gör ni på gatan eller på Oxtorget, kommunens avgifter gäller se skyltar.

i pentryt, spis och ugn finns. Ni får använda porslin och 
över och under diskbänken. Kyl och frys finns i scoutlokalen.

Toaletter finns ute i stora kapprummet. Toaletter och pentry delar vi med andra 
Tänk på att det är fler som är i huset som kanske 

tervinningsrum för förpackningar finns direkt innanför 
änder samma nyckel som till scoutlokalen. Brännbart och 

slängs i sophus ute vid Loddbygatan, nyckel hänger i återvinnings

dricker vi inte alkohol. 

Placera madrasser så att det finns fri golvyta vid utgång och nödutgång. Lämna 
korridorsdörren öppen nattetid pga. att den öppnas inåt. Håll belysningen i 

 

är adressen till scoutlokalen Norra Promenaden 108 med 

på bortre delen av Oxtorget. 

 

I övriga huset finns, 
NTO, KFUM Norrköpings kansli och en massa andra föreningar. 

och toaletter ute i kapprummet. 
I scoutlokalen får det vistas max 30 personer samtidigt och vid övernattning max 16 

Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings kansli, Norra Promenaden 108. För öppettider 
I samband med nyckelhämtning lämnar ni 
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Placera madrasser så att det finns fri golvyta vid utgång och nödutgång. Lämna 
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Städinstruktioner 
 Städgrejer finns inne i den högra lyan i scoutlokalen

 Töm och sortera alla sopor i återvinnings

 Töm och torka ur kyl

 Sopa av och våttorka 

 Toaletter och kapprum städas av hyresvärden.

När ni lämnar scoutlokalen.
Släck alla lampor och se till 

Lämna nyckel och passerkort kvar i lokalen
efter er, se till att de går i lås ordentligt.

Hör av er om något saknas, har gått sönder eller håller på att ta slut.

Frågor? 
Hör av er till vår ordförande Sar
kfumnorrkopingscout@gmail.com

Ha en bra vistelse i vår scoutlokal

inne i den högra lyan i scoutlokalen. 

alla sopor i återvinningsrummet. 

kylskåpet. 

och våttorka alla golvytor. 

Toaletter och kapprum städas av hyresvärden. 

När ni lämnar scoutlokalen. 
Släck alla lampor och se till att fönstren är stängda. 

Lämna nyckel och passerkort kvar i lokalen, på kontorsbordet och slå igen dörrarna 
efter er, se till att de går i lås ordentligt. 

Hör av er om något saknas, har gått sönder eller håller på att ta slut.

dförande Sara Ljungdahl, e-post 
kfumnorrkopingscout@gmail.com tfn 0709 57 67 26 

vår scoutlokal! 

 

och slå igen dörrarna 

Hör av er om något saknas, har gått sönder eller håller på att ta slut. 
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