
Peisestua  

 

Rømningsveier 

Går brannalarmen må lokalet straks rømmes. Grønne lamper over dørene viser 

rømningsveiene. Hovedinngangen, glassdør i vestibylen brukes som rømningsveier. I tillegg 

kan vinduene mot terrassen benyttes dersom rømning ikke kan skje gjennom vestibylen.   

Fra garderoben i underetasjen kan døren som er merket med rømningsvei åpnes ved å knuse 

den grønne boksen som åpner døren til evakuering gjennom underetasjen. 

Brann meldes straks til Brannvesenet, telefon 110. 

Generelle bestemmelser 
En ansvarlig person påser at disse bestemmelser blir fulgt: 

 Ingen form for salg av alkoholholdige drikker tillates. 

 Ingen servering av alkohol til personer under 18 år, ihht. norsk lov. 

 Huset er naturligvis røykfritt, askebegre finnes utendørs ved inngangspartiene. 

 Vis hensyn og respekt for lokalenes spesielle beliggenhet, også på parkeringsplassen. 

 Arrangementet skal være avsluttet:  

o Søndag til torsdag kl. 23.00 

o Fredag og lørdag kl. 02.00 

 

Bruksinformasjon for peisestua 

 Møblert med benker i skinn, stoler med rødt ulltrekk og 4 små runde bord som passer 

til benkene og stolene.  

 Rommer inntil 25 gjester.  

 Piano 

 Filmlerret montert i tak over kjøkkenbenken. 

 Projektor kan leies, men det må avtales på forhånd. 

 TV og CD spiller.  

 Vinduene skal ikke åpnes da ventilasjonssystemet ikke lenger vil virke etter sin 

hensikt. 

 

 Bruksinformasjon for kjøkkenet i peistua 

 

Utstyr: Kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Vannkoker og kaffetrakter. 

Porselenskrus i serien ”Ministrå”, glasstallerkener, bestikk og div utstyr til ca 25 gjester.  

I skapene er lagret hvitt middagsservise til bruk ved brylluper i Borghild Rud-salen.  

 

Et brannslukningsapparat er festet på kjøkkenbenken. 

Praktiske bestemmelser 

 

Skader: Meld fra i sjekklisten (vedlagt, men finnes også i skapet med søppelsekk) om 

skader som var der da dere kom, eller skader dere har forvoldt.  

Krysslisten signeres og leveres sammen med nøkkelbrikke etter bruk. 



 

Avfall:  

Alt overskudd av materiell, papiravfall etc. fraktes til containeren bak garasjen. 

Eventuelle matrester kastes i grønne plastposer og i grønn avfallsbeholder ved lysstolpe 

på framsiden av kirkestua.  

 

Sikringsskap:  

Finnes i garderoben i underetasjen, kurser er merket på alle stikkontakter og uttak. 

Nøkkel henger høyt på veggen på høyre side av sikringsskapet. 

 

Orden i skapene: 

Glass og servise tilbakestilles i riktig skap som er merket for formålet. 

 

Renhold  

Alt av utstyr, benker og gulv skal vaskes. Utstyr til dette finnes i gangen ved 

hovedkjøkken. OBS! Gulvet er ekte eikeparkett, ikke bruk mye vann. Om omvask blir 

nødvendig faktureres kr 250 pr time. Brukte kluter og håndklær legges på 

kjøkkenbenken. 

 

Gulvrengjøring av vestibylen er inkludert i leien, det skal ikke vaskes. Men rusk og 

matrester fjernes med tørr mopp eller støvsuger / sentralstøvsuger (i skapet i garderoben i 

vestibylen). Flekker fjernes lett med å bruke sprayflaskene som finnes over utslagsvasken 

ved kjøkkenet, merket gulvvask. Brukte mopper henges på utslagsvasken. 

 

 


