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UTLEIEREGLEMENT FOR TURNHALLEN 

Sola Turn kan nås på dagtid i ukedager: 468 41 545 

Vi ber om at dere viser hensyn til dette reglement og at dere setter dere inn i 

brann – og evakueringsprosedyrer som henger i inngangsparti. 

 

Hallen og utstyr skal behandles pent og avleveres i henhold til dette dokument. 

Dersom Turnhallen ikke er i den stand du ønsker å finne den bes du sende mail 

til medlem@solaturn.no snarest.  

Det samme gjelder om noe er eller blir ødelagt. 

 Det er kun tillatt å bruke innesko med hvit såle i hallen.  

 Mat og drikke nytes i kafèrom, vannflaske tillates i hallen. 

 Det er 2 utstyrsrom i hallen, det som er lengst inne i hallen er åpent og 

man har tilgang til utstyr fra dette rommet. Det andre rommet er låst og 

inneholder utstyr som ikke kan benyttes. 

 Røyking er ikke tillat i Turnhallen. 

Om du trenger å fylle på dopapir eller tørkepapir finnes dette på lageret 

innenfor kjøkkenet. I en kopp ligger nøklene til å åpne dispenserne. 

Utstyr som er tilgjengelig: 

 Kaffetrakter (Kaffe medbringes av den enkelte) 

 Vannkoker 

 Vannkarafler 

 Kaffe/te kanner 

 Kjøleskap med frys 

 Oppvaskmaskin 

 Bestikk 

 Kaffekopper 

 Små tallerker 

 Diverse skåler 

 

mailto:medlem@solaturn.no


SOLA TURN • Postboks 127 • 4097 SOLA 
 

FØR DU FORLATER TURNHALLEN SKAL FØLGENDE VÆRE UTFØRT: 

Alt vaskeutstyr er tilgjengelig i vaskerom innenfor kjøkkenet i Turnhallen. 

Engangsvaskefiller henger i dispenser på kjøkken. Spray med lilla såpe og tørk 

av med våt fille. 

Vi ber om at du sjekker at stoler og andre ting ikke står inntil ovner på spiserom 

og i gangen. 

Hallen: 

 Alt utstyr skal ryddes tilbake på sin plass i utstyrsrom, se bilder på 

veggen i utstyrsrom og bilder i dette dokument. 

Kafèrom 

 Bord og stoler vaskes og settes på plass, ref bilder 

 Gulv vaskes med våt mopp.  

Kjøkken 

 Vask opp alt du har brukt og sett dette på plass 

 Vask og skru av oppvaskmaskin 

 Kjøleskap tømmes og vaskes 

 Vask over benker 

 Skru av kaffetrakter/vannkoker, kast kaffegrut. Vask kolbene 

 Gulv vaskes med våt mopp 

 Søppel kastes i søppeldunk ute, sett i ny pose 

Toaletter 

 Tørk over vaskene 

 Sjekk at det ikke er søppel på gulv 

 Søppel kastes i søppeldunk ute, sett i ny pose 

Inngangsparti 

 Kost/mopp over gulvene  

 Sett stoler/bord på plass, ref bilder 

Ute 

 Se over inngangsparti, kast evnt søppel, sneiper, ballonger og oppheng 

osv.  

Forlat Turnhallen slik du selv ønsker å komme til den  
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Inngangsparti: 

  

Kafèrom:   

 

Utstyrsrom: 

  

 

 


