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TILL ALLA SOM SKA HA FEST/HÅLLA
PUB I SMÖRJIS

INNAN PUB/FEST

1. Anmäla till Alkoholmästare/Klubbmästare i KBM om ni vill sälja alk som vi har i
förrådet. Detta ska ske senast två veckor innan event. Då ska det anges hur mycket
alk ni kommer sälja.

2. En person måste vara ansvarig, dvs. en som är festansvarig, serveringsansvarig och
brandskyddsansvarig. Denna personen är nykter under hela kvällen och ska ha
tagit FEST och STAD-utbildning. I tillägg är det en utrymningsansvarig. Denna
personen ska ha tagit FEST-utbildning.

3. Anmäla festen. Fyll i: https://intra.kth.se/administration/blanketter/student
och skicka till festanmalan@kth.se senast 5 dagar innan festen.

4. Se till att det finns tillräckligt med mat i frysen (billys o thaicubes) eftersom det
alltid ska kunna erbjudas mat när man serverar alkohol. I tillägg är det bra att
kolla om det finns:

1 läsk

2 gafflar och knivar

3 papperstallrikar

4 sprit (detta beställas inte med spendrups)

Om det inte finns får man handla in det själv. Det går bra att kvittoredovisa för
detta till KBM, allt ska köpas på ett separat kvitto om ni köper något annat (till
exempel sittningsmat).

5. Fylla på kylarna i baren, sätta i fat, ta fram barredskap som behövs, ta fram
engångsartiklar för mat, ta fram iZettle och iPad.

6. Fylla i brandlapp som ska överlämnas till Tempest samma kväll: https://intra.
kth.se/polopoly_fs/1.760460.1581347611!/Checklista%20egenkontroll%20brand%
20inför%20fest%20och%20event.pdf,eventuelltskrivautsmittskyddplan ifall
detta krävs.

Postadress: Organisationsnummer:Hemsida: Besöksadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stock-
holm

802010-5246 www.maskinsektionen.se Brinellvägen 28B

 https://intra.kth.se/administration/blanketter/student
mailto:festanmalan@kth.se
 https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.760460.1581347611!/Checklista%20egenkontroll%20brand%20inför%20fest%20och%20event.pdf, eventuellt skriva ut smittskyddplan
 https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.760460.1581347611!/Checklista%20egenkontroll%20brand%20inför%20fest%20och%20event.pdf, eventuellt skriva ut smittskyddplan
 https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.760460.1581347611!/Checklista%20egenkontroll%20brand%20inför%20fest%20och%20event.pdf, eventuellt skriva ut smittskyddplan
http://www.maskinsektionen.se


How to - Hålla PUB
Vårterminen 2022
Sid. 2 av 3

UNDER PUB/FEST

1. Använd endast en ingång under hela kvällen, detta är något som tempest sagt till
oss att göra.

2. Ha någon i dörren hela kvällen, en klicker för att klicka in och en klicker för att
klicka ut. Ingen alk ut eller in, kommer någon med alk in till smörjis tar ni den
och häller ut. Ingen får gå till V och kissa utan detta görs i Smörjis, klagomål
från Tempest att det är berusade människor i V. Kolla ID så att alla är över 18,
även kolla Covid-pass ifall det är aktuellt. Vårt alktillstånd är för 50% maskinare
i lokalen, se till att detta hålls.

3. Plocka glas och skräp. Sätta på diskmaskinen kontinuerligt under kvällen

4. Tömma tomma glasflaskor och kratong kontinuerligt under kvällen, det finns hör-
selkåpor för att tömma glasflaskor

5. Hålla koll på fyllenivån, barstoppa ifall någon anses för full.

6. Ha en vattenstation så att folk kan dricka vatten.

7. Ring i klockan när man vill köra sista beställning för kvällen. 30 minuter efter
detta ska alla gäster vara ute ur lokalen.

8. Larmet i smörjis går på 03:00 söndag till torsdag, och 03:30 fredag och lördag. Se
till att alla är ute innan dess, annars kan vi få en avgift från Tempest.

9. All alk ni säljer ska serveras öppnad.

10. Ifall det sker någonting är detta numret till Tempest: 08-7909900
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EFTER PUB/FEST

1. Följande ska städas:

1 Sopa golven

2 Moppa golven

3 Skrapa golven

4 Torka av alla bord.

5 Ställa ut bord och stolar till studieplatser

6 Städa baren: torka av alla ytor, lägga in barredskap i förrådet, lägga in izettle
och ipad i kassaskåpet, låsa alla kylar, ställa in öppnade fat i kylen i förrådet
igen, sopa och moppa golvet.

7 Städa förrådet: torka av bordet, sopa och moppa golvet, märk upp om ni
lämnar alk att den är eran och ställa på utsatt hyllplats

8 Städa köket: Diska all utrustning ni använt, ställa tillbaka utrustning på rätt
plats, töm mat från kylarna, sopa och moppa golvet, torka av alla ytor.

9 Städa toaletterna: sopa och moppa golv, tömma vasken ifall det behövs, se
till att det ser allmänt trevligt ut.

10 Tömma soptunnor och slänga sopor i soprummet, sätta i nya soppåsar

11 Tömma sopor inne på toaletterna, sätta i nya soppåsar

12 Tömma tomma glasflaskor och kartonger i soprummet bredvid smörjis, se
även till att det är snyggt och städat i soprummet.

13 Ta ner all dekor och släng/ta med hem, lämna inget i Smörjis!

2. Fylla på fat i kylarna inne i förrådet, det ska alltid finnas åtta stycken fat i förrådet
när man lämnar smörjis

3. Fylla på kylarna i baren.

4. Lämna ansvarignyckeln inne i förrådet

5. Släck alla ljus

Mailadress till KBM:
klubbmasteriet@maskinsektionen.se

Mailadress till Smörjkammarnämnden:
smorjkammarnamnden@maskinsektionen.se

Mailadress till Sektionsstyrelsen:
styrelsen@maskinsektionen.se
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