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Riktlinjer för, och förhållningsregler vid 
bokning av lokaler vid Seniorernas Hus, på 
Göken respektive på Löderupsgården 

Bokning av lokaler sker via samordnarna för Seniorernas Hus. 
På Göken ansvarar Munevera Elkaz (tel 0411-577897) och på 
Löderupsgården ansvarar Ann-Sofie Dahlström (tel 0411-577876). 
Vänd er i första hand till den som är ansvarig för de lokaler 
som ni önskar boka. 

Bokningar under Seniorernas Hus öppethållande ska inkludera 
någon form av aktivitet som alla kan delta i, t.ex. spel, 
samtals-/diskussionsgrupp, fysisk aktivitet eller en 
föreläsning. Alla aktiviteter kommer att samlas i ett 
aktivitetsblad som ges ut av samordnarna. Lokalerna vid 
Seniorernas Hus lånas dagtid inte ut för enskilda föreningars 
veckomöten, månadsmöten etc. Det finns däremot möjlighet för 
bl.a. föreningar att boka in t.ex. möten vardagar efter kl. 17 
samt helger, under förutsättning att lokalerna inte är 
förbokade för Seniorernas Hus verksamhet.  

Aktiviteterna som bedrivs vid Seniorernas Hus ska vara öppna 
för alla seniorer, oavsett om man tillhör en förening eller 
inte. Det är möjligt för föreningar att ta ut en skälig avgift 
av icke-medlemmar för t.ex. fika eller material i samband med 
arrangemang. Vissa aktiviteter på Seniorernas Hus är 
kostnadsfria medan andra är förenade med en kostnad, som 
varierar beroende på aktivitet. Det kostar inget att låna 
lokalerna.  

Studiecirklar där majoriteten av deltagarna är seniorer är 
välkomna att låna våra lokaler. Cirklarna ska annonseras på 
anslagstavlan på Seniorernas Hus så att det finns möjlighet 
för alla att anmäla sig när den startar. Antalet platser kan 
vara begränsade och då gäller först till kvarn. Studiecirklar 
kan anordnas i samarbete med studieförbunden. 

På Göken är bokningar i nuläget möjliga mellan kl 08.00 och 
21.00 måndag till söndag. Ytterdörrarna låses kl 19.00. Dörren 
till Seniorernas Hus, till biljardbordet låses kl. 16.30 om 
inget inbokat finns efter 16.30.Det betyder att man kan komma 
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ut ur lokalen, men inte in. När dörrarna är låsta, ansvarar de 
som lånar lokalen för att inga obehöriga släpps in. 

På Löderupsgården är bokningar möjliga mellan kl 08.00 och 
20.00 måndag till söndag.  

 

FÖRHÅLLNINGSREGLER 

 

- Respektera våra trivselregler och varandras aktiviteter.  
 

- Håll tiderna och lämna lokalen ren och iordningställd. 
Har möbler flyttats, ska dessa flyttas tillbaka till 
ordinarie plats, fönster ska stängas, ev. rullgardiner 
rullas upp.  
 
 

- Bord och stolar torkas av. Golv torkas/sopas. 
Papperskorgarna i salarna/pentryt/köket på Göken töms 
efter respektive aktivitet i det större kärlet i entrén. 
Nya påsar finns i städsskåpet. 
 

- Kaffekoppar och annat från restaurangen ska bäras 
tillbaka dit.  
 
 

- Har pentryt/köket använts, ska detta torkas av och 
eventuell disk diskas och ställas tillbaka. All 
kaffekokning hänvisas till pentryt/köket där kaffekokaren 
av brandskyddskäl ska sitta i timern. 
 

- Förvaringsskåpen är till för att kunna förvara värdesaker 
under pågående aktivitet och ska lämnas tomma efter 
aktiviteten. Det är inte tillåtet att ”abonnera” på ett 
skåp genom att ta med nyckeln hem. 
 
 

- Om något saknas eller har gått sönder, rapportera till 
någon av samordnarna.  

 


