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Välkommen till Scouternas hus! 

Scouternas Hus är en välkomnande mötesplats för anställda och ideella där scouting och Scouternas 
värderingar står i fokus. Här skapas möten och möjligheter som stärker scouting i regionen och bidrar till att 
förverkliga Scouternas gemensamma vision - Unga som gör världen bättre.   
 

Entré, lås och larm 

Huset är stort så för säkerhets skull hålls ytterdörrarna alltid låsta. Första person på plats 
larmar av och sista person som lämnar lokalen ser till att alla fönster och dörrar är stängd, 
lampor släckta och att larmet kopplas på.  
 
Man låser upp genom att hålla fram nyckeltaggen till läsaren bredvid ytterdörren och slår sin 
kod. 
För att låsa upp entrédörren från insidan av huset så trycker man på den vita knappen till 
höger om dörren. 
Låser och larmar på gör man via läsaren på utsidan, bredvid entrédörren. Slå #, håll fram 
nyckeltaggen och slå din kod. Vänta tills meddelande lyser att larmet är tillkopplat. 
 
Senast klockan 23.00 skall ni ha lämnat huset, en stund där efter kopplas larmet på 
automatiskt. 
 
Om larmet går så larma av snarast med nyckeltaggen. 
 

Mötesrummen 
Huset har tre bokningsbara rum för möten. Ni har också tillgång till flera gemensamma rum 
som inte går att boka för möten såsom biblioteket, köket, fikarummet och loungen på 
nedervåningen. 
 
Tack för att du hjälper till att hålla mötesrummen snygga och prydliga. Ställ i ordning 
möblerna efter mötet (Spåraren skall återställas med konferensbordsmöblering). Torka av 
bordskivor, whiteboard etc. Töm papperskorgen vid behov.  
 

Arbetsplatser 
Som gäst i huset är du välkommen att använda de två gästarbetsplatserna i Scoutshopen när 
de är lediga. Husets hyresgäster har fasta arbesplatser som är privata så tack för att du inte 
använder dessa. 
 

Kök & fikarum 

Välkommen att använda köket på nedervåningen och fikarummmet på entréplan. Plocka 
alltid undan disk och torka av ytor efter ditt besök. Lämna din disk i diskmaskinen. Möts du 
av en full maskin, tack för att du tömmer den! 
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Städmateriel 
Städförrådet finns bredvid toaletten på entréplan. Där finns dammsugare och städmaterial 
samt toalett- och hushållpapper mm. I tvättstugan i källaren finns sopborste, skurhink, 
mopp och vask liksom extra handdukar. Sopborste och skyffel finns också i väggskåpet mitt 
emot toaletten på andra våningen. 

 
Sopor och återvinning 

Tack för att du tar med dig sopor och matavfall när du går och slänger detta i sopskjulet på 
parkering. Matavfall samlas i bruna papperspåsar som finns i båda köken, restavfall i annat 
kärl. 
 
Ta gärna med dig dina tomma förpackningar och släng på en återvinningsstation. Annars 
slänger du tomma förpackningar i återvinningsbehållarna i tvättstugan. Vi sorterar plast, 
metallförpackningar, glas och pappersförpackningar. Givetvis ska de tomma 
förpackningarna vara väl rengjorda! Behållare för pantflaskor finns i köket och fikarummet. 
 

Sjukvårdsmaterial  
Första hjälpenmateriel och hjärtstartare finns i städförrådet på entréplan. 
 

Brandlarm och utrymning  
Om brandlarmet går gäller som alltid rädda, larma, släck.  

• Övervåningen: Utrym via trappan eller balkongen. Utrymningstege, att hänga på 
balkongräcket, finns till vänster om balkongdörren, under skrivbordet.  

• Entréplan: Utrym via ytterdörrar 

• Källaren:  Utrym via trappan eller köksdörren.  
Brandvarnare och brandsläckare finns på varje våningsplan.  
Utrymningsplan finns anslagen på varje våningsplan. 
 

Övernattning 
Övernattning är inte tillåtet i Scouternas Hus. 
 

Wifi  
Lösenord till nätverket är baden1907  

 
Felanmälan  

Upptäcker du något som inte funkar är det tacksamt om du kontaktar info@gbgscout.se 
 

Hyresvärd:  

Carlbergsgatan 1 Förvaltnings AB: info@Carlbegsgatan1.se 
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