Informasjon til brukere av menighetssalen på Kirkebakken
(sist oppdatert 16. des. 2015)

Brannvarsling:
- Kirkebakken har et seriekoblet brannvarslingssystem,
men vi har ikke direktevarsling til brannvesenet. Ved
brann må du varsle brannvesenet på 1-1-0. Se for øvrig
egen branninstruks.
- Ved falsk alarm trenger du altså ikke kontakte
brannvesenet. Alarmen avstilles på branntavle ved
inngangsdøren til kirkekontoret. Husk å tilbakestill
etterpå.
Røyking er selvsagt forbudt innendørs 
Kjølerom
- Nederste hylle brukes av kirkekontoret (trosopplæring).
- Husk å få med deg dine varer fra kjølerommet ved endt
arrangementet.
Komfyr:
- Komfyren har induksjonskokeplater - de virker kun med
gryter og panner beregnet for induksjon.
- Platetoppen har touch-betjening. For å aktivere; trykk på
på-knappen til venstre. På det røde displayet som
kommer opp velger du hvilken plate du vil bruke, velg så
styrke mellom 1-9.
Avtrekksvifte kjøkken:
- Denne slås på ved å vri på bryteren i hjørnet ved den grå
utslagsvasken.
Pianoet:
- Pianoet er av høy kvalitet og brukes kun av voksne –
samt av barn under tilsyn av en voksen

- Husk rene hender - mat og drikke forbudt ved pianoet.
Søppel
- Sammen med nøkkelen til hovedinngang er nøkkel til
søppelkontainerne. Disse står utenfor bygget (mot
parkeringsplassen). Merk at det er en kontainer for
restavfall og en for sortert avfall. Nøkkelen passer til
begge kontainerne.
- Sorteringssystemet baseres på avfallsposer i ulike farger.
- Tomflasker skal ikke settes igjen.
Bruk av oppvaskmaskin
- Detaljert bruksanvisning på oppslag ved maskinen.
- Oppvaskmiddel mates automatisk fra dunk gjennom blå
slange.
- Alternativt tilsettes en halv kopp vanlig
oppvaskmaskinpulver rett opp i maskinen, dette rekker
til ca to timers bruk.
Kopphånduker og kluter
- Brukte kopphåndduker og kluter legges i bøtte under
håndvasken i hjørnet. Rene kluter finnes i merket skap
på kjøkkenøya.
Opprydding:
- Alt bortsett fra gulvet skal vaskes. Gulvet kostes ved
behov slik at lokalet er klart for neste bruker.
- Stoler skal stables max 6 i høyden, bord skal stables max
10 i høyden – dette for å redusere slitasje.
Ved spørsmål, kontakt kirkekontoret på tlf 77 58 82 30
- Kveld/helg kontakt kirkevergen på 41 21 98 69

Slik skal lokalene være etter bruk:
Foajeen:

Undervisningssalen skal være møblert slik:

Kjøkkenet skal se slik ut:

Aktivitetssalen skal være tom.

Branninstruks
Varsle:
- Ring brannvesenet: 110 (De varsles IKKE direkte)
Redde:
- Slå av lydanlegg og slå på lys
- Slukk alle stearinlys
- Gjennomsøk om mulig toaletter og andre små rom i lokalet
Slokke:
- Prøv å slokke med nærmeste brannslange eller slokkeapparat, uten å
utsette deg selv eller andre for fare.
- Lukk dører og vinduer
- Møte og rapportere til brannvesen og politi når de ankommer
Samlingsplass ved evakuering:
- Be alle rolig forlate huset og møte på samleplassen ved hovedporten
utenfor kirka
Ansvarlig for etterleving av branninstruks ved utleie:
- Kontaktperson for leieforholdet

