Gårdshuset, utrustning man kan låna & extra utrustning
Det finns några bra saker man kan låna till festen. Eller använda i samband med
föreningens festligare tillställningar.

Musikanläggningen
Musikanläggningen består av två högtalare SONOS. Du ansluter till den via Sonos app
som du laddar hem till din mobiltelefon eller dator. Instruktioner för att ansluta sitter på
anslagstavlan eller på väggen vid högtalarna.

Blå tygdukar
Det finns 10 st. blå tygdukar som förvaras i det låsta skåpet i köksförrådet. Den medlem
som vill långa dukarna säger till Gårdshusvärden. Medlemmen måste återlämna dem,
tvättade och manglade. Bordsfiltar finns också att låna, de är placerad högst upp på
hyllan i skafferiet i blå Ikeakassar, returneras rena.

Marschallställ
Det finns några marschallställ som förvaras i utbyggnaden. Används dessa minskar
risken för stänk på väggar. Eller brand. Få medlemmar vet om att de finns.

Grillar
Det finns två rullbara grillar som förvaras i utbyggnaden.

Tamburmajorer, ställning för ytterkläder
Några s.k. tamburmajorer, och stativ och stång till en ställning att hänga ytterkläder på,
står i utbyggnaden. Har man en tillställning med många personer kan denna utrustning
komma väl till pass.

Extra stapelbara stolar och fler vikbara bord
Det ska stå ca 40 stapelbara stolar och 6-7 vikbara bord i stolsförrådet inne i
Gårdshuset. Detta får plats tillsammans med befintliga barnstolar och utan trängsel. Då
går det att hålla någorlunda ordning och man kommer överhuvudtaget in i utrymmet.
Lika många stapelbara stolar finns i utbyggnaden och ytterligare vikbara bord förvaras
där i en rullbur.

All extra utrustning måste bäras tillbaka efter användningen. Gårdshusvärdarna
ansvarar för att hålla koll på detta och man kan ganska ofta behöva prata med
”färdigstädad” medlem om att de glömt bära tillbaka ovanstående utrustning.

Låna från Gårdshuset utan att vara i Gårdshuset
Du kan låna utrustning, möbler, porslin etc från Gårdshuset om du fyller i en
bokningsblankett och lämnar till aktuell gårdshusvärd och lämnar en returrapport efter att
du lämnat tillbaka det lånade.
.

