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Konferenslokal
Möteslokal för uthyrning, styrelsen/sektioner/kommittéer och
medlemmar
för
inomhusputtning.
Styrelsen
och
sektioner/kommittéer med inloggning bokar lokalen genom ”pup
up” kalendern på denna sida, övriga kan se när lokalen är
ledig eller bokningsbar och boka den genom kansliet på telefon
0248-510 30 eller e-post: info@rattviksgk.se.
För allas trevnad uppskattar vi att samtliga som lånar eller
hyr konferenslokalen lämnar den i det skick man önskar finna
den, dvs städad och i gott skick.
Tips
Städmaterialet hittar du i förrådet, toaletten och under
diskbänken.
När du städar…
• Golvet dammsugs från grus och smuts.
• Städa toalettstol och tvättställen.
• Torka bord och stolar.
• Diska, torka av diskbänk och ställ i ordning städutrustning.
Innan du lämnar lokalen…
• Ställa i ordning möbler.
• Kontrollera att fönster och dörrar är stängda.
• Kontrollera att alla kranar är ordentligt avstängda.
• Kontrollera att temperaturen står på 17-20 grader.
• Bär ut sopor, i soprummet som finns i anslutning till
restaurangen kan du slänga brännbart och kompost. Resterande
sopor får du ta med och slänga på miljöstation eller

återvinningscentralen.
• Låt fläkten stå på.
• Tryck till ytterdörren ordentligt när du går.
Hyra av lokal
I samband med exempelvis företagsgolf, boende i golfbyn eller
ett lunchmöte kan vi erbjuda möjligheten till konferenslokal
på kansliets övervåning. Lokalen inrymmer upp till 20 sittande
och är utrustad med pentry, whiteboard och blädderblock.
Inomhus puttinggreen
Puttinggreen på kansliet- och shopens övervåning står till
förfogande för alla medlemmar i klubben. Lokalen används i
första hand som möteslokal för bl a styrelsen och kommittéer.
Alla inbokade möten har företräde gentemot den som nyttjar
lokalen för putträning. Den får användas fritt alla dagar
00-24 och behöver inte bokas, koden för att komma in får du
genom att kontakta kansliet på info@rattviksgk.se eller
0248-510 30. Det finns några enkla regler du behöver förhålla
dig till, se nedan.
Regler
Bara inneskor får användas på puttinggreen.
Vänligen meddela kansliet om obehöriga vistas i lokalen
eller om lokalen inte är städad, tack.
Lycka till..
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