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Tillstånd för fester av privat karaktär som inte har direkt anknytning till verksamheten 
beviljas inte. Övernattning i M-husets lokaler är föbjudet. 
Under vardagar får ett event/motsv pågå till längst kl. 03.00 påföljande natt. På 
söndagar måste ett event/motsv avslutas senast kl. 20.00. 

 
1. Husprefekten skall skriftligen tillfrågas 
 
Använd bifogad blankett vilken finns att få i M-husets reception. 
 
Följande uppgifter skall finnas i förfrågan: 
Vem anordnar tillställningen 
Var kommer den att hållas 
Vilken anledning 
Förväntat antal deltagare 
När den skall hållas 
Ansvarig person 
 
Ansvarig(a) person(er) måste vara tillgänglig(a) och nykter(nyktra) under hela 
festen/eventet och vid begäran kunna legitimera sig för vaktbolaget.  Inga ytterdörrar 
får ställas upp. Följdkostnader pga av en tillställning belastar den ansvarige. 
 
Användning av lärosalar kräver dessutom tillstånd/bokning via salsbokningen, LTH. 
Observera dock det generella förbudet för förtäring i undervisningslokaler. 
 
Styrelsemedlem/sexmästare för M-teknologerna eller I-teknologerna skall tillstyrka 
ansökan. En representant för lokalvårdarna skall tillstyrka ansökan. Tillståndet beviljas 
av husprefekten. 
 
2. Underrätta vaktbolaget 
 
Beviljas tillstånd skall arrangören i god tid överlämna tillståndet till Securitas, tfn 046-
222 16 10; faxnr. 046-211 29 76; e-post incident@bygg.lu.se. Kopia av tillståndet skall 
inlämnas till M-husets recpetion, lokalvårdarna, TLTHs expedition, vaktbolaget, 
brandmyndigheten, M-teknologsektionens ordförande. 
 
 
3. Städning 
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Arrangören ansvarar för att lokalerna lämnas i gott skick och ansvarar för de kostnader 
som kan uppstå vid ev. skadegörelse. Städning bekostas av arrangören. Servicegruppen 
tfn 046-222 84 94 kontrollerar städning och iordningställande dagen efter.  Ev. 
efterstädning av servicegruppen debiteras arrangören. 
 
Gott skick innebär bl.a. att 
 

- Städning av toaletter i direkt anslutning till festlokalen 
- En inspektion av samtliga toaletter i olåsta utrymmen och extratömning av 

soppor vid behov. 
- Moppning av festlokal och vid behov vägar till och från denna.  
- Tömning av sopor inklusive tomglas, kartonger etc. vilka avlägsnas eller lämnas 

till återvinning. 
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Blanketten fylls i och lämnas till Husprefekten för M-huset. När tillstånd inhämtats 
överlämnas blanketten av den ansvarige arrangören till Securitas, tfn 046-222 16 10, 
fax 046-2112976, e-post incident@bygg.lu.se, M-husets reception, lokalvårdarna, 
husprefekt, sektionsordförande, TLTHs exp., brandmyndighet. 
 
Arrangör: (Namn och telefonnummer) Datum: 

Anledning till festen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
I vilken lokal: 
 
 

Datum och tid för 
festen: 

Beräknat antal 
deltagare: 

Ansvarig person inkl personnummer: (skall vara närvarande vid festen, vara nykter och 
kunna uppvisa legitimation).  
 
 
 
 
Mobiltelefon: 
Texta! 
 
Undertecknad (ansvarig person) har läst och förstått ”Instruktion för tillställning i M-
huset”. 
 
 
---------------------------------------------- 
 
Tillstyrkan:  Lokalvårdare:  ………………………………………………… 
 
 Teknolog styrelsemedlem (M/I): …………………………………….. 
 
 
 
Godkänd den  
 
 
---------------------------------------------- 
Peter Berling, Husprefekt för M-huset 
046-2228014, peter.berling@iml.lth.se 
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Det skall alltid finnas minst en person som är ansvarig för brandsäkerheten i samband 
med att tillställningar/fester genomförs i M-husets lokaler. Denne person skall alltid 
finnas i lokalerna under arrangemanget och personen skall vara nykter. Den ansvarige 
personen skall vara den som lämnar lokalerna sist av alla. 
 
Före aktivitetens början skall den ansvarige se till att alla utrymningsvägar är upplåsta 
och är fria från hinder. Den ansvarige skall dessutom prova att gå alla vägar ut för att 
förvissa sig om att de fungerar. Under tillställningen får inga utrymningsvägar 
blockeras. 
 
Den ansvarige skall dessutom kontrollera var brandredskap är placerade och var 
larmknappar till utrymningslarmet finns. Larmknapparna startar enbart lokalt larm och 
är inte kopplade till brandkåren. Därför måste den ansvarige ta reda på var larm till 112 
kan göras. 
 
Under festen måste följande regler strikt följas: 

 Rökning får inte ske inomhus. 
 Egna elektriska arbeten får inte förekomma. 
 Var observant på halogenlampor som blir väldigt varma. 
 Pyrotekniska eller andra brandeffekter får inte förekomma inomhus. 

 
Efter genomförd fest/event skall den ansvarige se till att alla levande ljus är släckta och 
att spisar, ugnar etc är avstängda.  
 
Om brand uppstår skall brandkåren larmas och lokalen utrymmas.  

 Rädda personer som är i uppenbar fara.  
 Släck branden och/eller stäng i den, om detta är möjligt.  
 Utrym samtliga personer och larma brandkåren via 112.  
 Aktivera utrymningslarmet i byggnaden.  
 Larma också Securitas via telefon 046-2220700.  
 
 

Inträffad brand rapporteras till husprefekten. 
 
 
 
 

 

 

 


