
Villkor möteslokaler LTU Porsön 

Villkor för bokning av möteslokal A-torget 

Möteslokal A-torget 

• Möteslokalen A-torget bokas ut till föreningar vid universitetet för sammankomster som enbart riktar sig 
till studenter och anställda vid Luleå tekniska universitet (LTU).

• Bokning av möteslokal kan endast ske av styrelsemedlemmar i föreningarna.

• I möteslokalen A-torget får maximalt 149 personer vistas. Det antal personer som lokalerna är 
brandklassade för.

• Ingen övernattning får ske i universitetets lokaler.

• Alla uppkomna fel och eventuell skadegörelse mm skall utan dröjsmål anmälas till verksamhetsområde 
Inre och yttre miljö vid LTU.

• Städning och källsortering av sopor skall ske omedelbart efter varje arrangemang. Städning inkluderar 
också närområdet utanför lokalen samt närliggande toaletter. Inför varje tillställning i möteslokalen skall 
arrangörerna kontakta Närservice för utlåning av städmaterial. Kontaktperson: Maria Teresa Viegas-
Ferraz, tel.nr: 0920-493351, e-post: matv@ltu.se, rum: E1009A.

Kostnad för vakt 
• För att få arrangera fester med alkohol så skall en vakt från auktoriserat vaktbolag finnas på plats. Vakten

skall finnas på plats 15 minuter innan arrangemanget startar och vara kvar tills gästerna lämnat lokalen.
Vakt bokas via LTUs försorg och kostnaden för vakten debiteras den studentförening som bokat för det
antal timmar som arrangemanget pågått. I dagsläget ........... SEK/timme inkl. moms. 

Fester och arrangemang 

• Fester och arrangemang, typ middagar, skall i god tid, minst tre arbetsdagar innan, anmälas till och 
godkännas av verksamhetsområde Inre och yttre miljö vid LTU.

• Uppgifter som alltid skall finnas med i bokningen är: namn på ansvarig för festen, mobilnr till 
ansvarig, datum, tider, antal personer och typ av arrangemang.

• Gästlista skall alltid finnas tillgänglig i lokalen i samband med festen/arrangemanget.
• Arrangemangen skall, om inte annat överenskommits med verksamhetsområde Inre och yttre miljö vid 

LTU, vara avslutade senast kl 24.
• Regler ”slutna sällskap” skall tillämpas och följas vid varje arrangemang med alkohol i lokalerna.
• Alkoholförtäring får absolut inte ske utanför lokalen.
• Ingen uppställning av entréportar eller dörrar får ske. Saknar gäster passerkort/nycklar skall speciell 

entrévakt utses som endast får släppa in behöriga personer i lokalerna.



Villkor möteslokaler LTU Porsön 

Bokningsuppgifter 

Möteslokal: 

Förening: 

Datum: Tid: från kl: Till kl: Antal timmar ggr timpris vakt 

Typ av arrangemang: Antal deltagare: 

Namn och telefonnummer till ansvarig på plats under arrangemanget: 

Regler för slutna sällskap där serveringstillstånd inte krävs 
 Det får inte föreligga vinstintresse i någon del av arrangemanget.
 Arrangemanget skall vara i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller

lättdrycker
 Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer (Gästlista).
 Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 Då det inte är tillåtet att tillaga mat i möteslokalen skall åtminstone någon form av lättare mat

tillhandahållas.

Vid överträdelse av någon av ovanstående villkor 
 Debiteras de ansvariga för ordinarie lokalhyra samt merkostnader såsom reparationskostnader, städning,

upplåsning och liknande.
 Kan föreningen nekas boka lokal under en period.

Jag har tagit del av, och accepterat, ovanstående villkor (styrelsemedlem). 

Namn: 

Underskrift: 

Mobiltelefon 


