REGLER XP-M
Gällande från och med 2011-11-23

Lån av nyckel
●
●
●
●
●
●

Lån av nyckel sker av nyckelman.
Vid lån av nyckel lämnas giltigt medlemskort i pant (alla uppgifter iförda).
Lånet är tidsbegränsat.
Återlämnade av nyckel ska ske direkt efter avslutad bokning alternativt enligt
överenskommelse med nyckelman.
Förlust av nyckel medför att man får bekosta låsbyte.
Nyckeln får inte lånas ut i andra hand.

Användning av verkstaden
● All verksamhet sker på egen risk.
● XP-M ansvarar inte för privata saker, verktyg, bilar och annat som lämnas utan tillsyn i
lokalen.
● Saker som inte står i vägen får lämnas kvar i XP-M högst en vecka om de märks med namn
och telefonnummer samt datum för bortförande, XP-M ansvarar dock inte för kvarlämnade
saker.
● Omärkta saker som lämnas i XP-M kastas bort.
● XP-M:s utrustning och verktyg får inte föras ut från lokalen.
● Biltvätt inomhus är förbjuden.
● Bokning av lokal, högst 24 h i sträck, sker på XP-M:s bokningssida. http://www.msektionen.se/xpm/schedule_it/
● Personer utan medlemskap i XP-M får endast vistas i XP-M lokalen i sällskap av XP-M
medlem.
● Fordon tillhörande personer utan medlemskap i XP-M får ej finnas i XP-M lokalen (kontakta
ordf. för XP-M för tecknande av 24h medlemskap).

Säkerhet
●
●
●
●
●

Gör dig förtrogen med var brandsläckare och förbandsmaterial finns.
Använd ej maskiner eller verktyg du inte behärskar.
Koderna till larmet är personliga och får ej lånas ut eller visas för annan XP-M medlem eller
utomstående.
Säkerställ att ingen brandrisk föreligger (pga t ex svetsning, kapning och liknande) innan XPM lämnas.
Säkerställ att garageporten är låst och ordentligt förbommad, att larmet är aktiverat samt
dörren låst när XP-M lämnas.

Städning
●
●
●
●

Till städning hör att lägga tillbaka alla verktyg på avsedd plats, göra rent bänkarna, sopa/
moppa golven samt plocka undan det man arbetar med.
Metallskrot, tunga sopor och farligt avfall (bilbatterier, olja, oljefilter mm) ansvarar man själv
för (kan t.ex. lämnas på Kronans avfallsstation).
Fulla sopsäckar byts och slängs i containern utanför Porsögårdarnas soprum.
Vädra ut ev. rök pga brandlarmet.

Trasig/Försliten/Saknad utrustning
●

Förstörd/trasig utrustning anmäls till nyckelman, så att nytt kan inköpas eller befintlig
utrustning lagas.

Synpunkter, idéer och förslag
●

Om du har önskemål eller förslag på inköp av nya verktyg eller hur verksamheten kan
förbättras skriv på avsedd lista eller maila XP-M:s ordförande.

Brott mot någon av ovanstående regler medför, förutom eventuella ersättningskrav, efter beslut
från styrelsen avstängning från XP-M.
Observera att av/på-larmning loggas och kan användas av XP-M:s styrelse för att styrka bevis för
eventuella regelbrott.

Styrelsen XP-M
xpm@m-sektionen.se

