
Nypolens gemensamma ordningsregler: 
 

På Nypolen tillämpas Reglement för användningen av HUS föreningslokaler och 
Nypolens principer för en säker föreningslokal. Dessa dokument skall också finnas 
tillgängliga för alla medlemmar, utskrivna på ett synligt ställe. 

Som tillägg eller förtydligande gäller följande punkter som också skall finnas           
utskrivna: 

1. Under alla sitser skall det finnas åtminstone en utsedd trygghetsansvarig på           
plats (kan t.ex. vara en jämställdhetsansvarig eller en styrelsemedlem) som är           
tillgänglig under hela evenemanget. Föreningarna/nationerna uppmanas      
också att ha en stadigvarande trygghetsansvarig som kan kontaktas året runt,           
t.ex. som en officiell funktionärspost eller som en utnämnd styrelsemedlem. 

2. De som är ansvariga för evenemanget har rätten att avlägsna          
evenemangsdeltagare som bryter mot dessa regler eller beter sig störande.          
Under gemensamma evenemang är det de ansvariga i föreningen/nationen till          
vilken personen som stör ordningen hör som sköter avlägsnandet av          
evenemangsdeltagaren.  

3. Fortsatt dåligt beteende trots upprepade tillsägelser och varningar kan leda till           
portförbud. Portförbud kan också ges utan tidigare varningar ifall regelbrottet          
är synnerligen allvarligt. 

4. Det är en styrelsemedlem som lämnar lokalen sist och ser till att alla lampor              
är släckta, att alla dörrar är låsta samt att ingen blir kvar i lokalen. 

5. Föreningarnas/nationernas styrelsemedlemmar skall också se till att ingen        
vistas obehörigt i trapphuset, varken personer från ett eget evenemang eller           
en utomstående personer. Trapphuset är inte en del av evenemangsutrymmet          
så om man på vägen ut stöter på någon i trapphuset skall man också se till att                 
de går ut eller tillbaka till den fest de är på, om problem uppstår finns               
Securitas till hands. 

6. Alla evenemang är drogfria evenemang. 
7. Alla har rätt att vara alkoholfria under ett evenemang och på sitser skall det              

alltid erbjudas alkoholfria alternativ. 

 

 



8. Städning av lokalen sköts av den förening/nation som använt den, i god tid             
före nästa evenemang skall gå av stapeln. Till städning hör förutom att moppa             
golvet och att skura wc:n också att tömma alla sopkärl, att ställa undan all ren               
disk samt att tömma kylskåpet på alla rester. 

9. En del av Nypolens gemensamma ordningsregler skall uppmärksammas där         
de är aktuella t.ex. vid ingången till Nypolen och vid balkongen.  

10.En del av ordningsreglerna skall alltid upprepas muntligt i början av sitser.  

 

De ordningsregler som punkt 9 och 10 gäller är: 

a. Dörren vid ingången till Nypolens lokal får endast öppnas av en           
styrelsemedlem och/eller den person som är ansvarig för dörren under          
evenemanget. 

b. Onödig vistelse samt oljud i trapphuset är inte tillåtet. 
c. Rökning får endast ske på balkongen och det är förbjudet att röka            

direkt utanför A-trappans ytterdörr. 
d. Lösa föremål får inte föras ut på balkongen, varken drycker eller annat. 

 

 

  


