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    Nyckelman 

Som nyckelman är du först och främst en  
organisatör. 
Du svarar för verksamheten och det är bättre att du är 
tillgänglig och har en övergripande koll än att du själv 
jobbar i kafé,entré eller garderob. Planera med de andra 
hur ni lägger upp kvällen. 

Innan kvällen 
Se till att få nycklar, växelkassa och  
lista på vad som finns kvar i kyl/frys  
och torrvaror från föregående veckas  
nyckelman. 

Spel och danskväll: 
Helst 6 personer (varav 1 inhandlar  
varorna för kvällen) då dörrarna öppnas kl  
17.20.  

Konsertkväll:  
Helst 6 personer i kaféet plus 2 personer i entrén.  
Om det ska vara bemannad garderob ytterligare 2-3  
personer. 

Allmänt: 
Dörren öppnas automatiskt kl. 17.20 och  
låses automatiskt kl 22.00. 
Efter kl 22.00 sker insläpp via att man  
ringer på dörren.  
Brandlarm går på kl. 03.00 
Då man lämnar Allégården stänger man dörren och 
den är då låst. 

I början av kvällen 
Planera hela kvällen på ett sätt som passar dig och dina 
medhjälpare. Tänk på var olika aktiviteter ska äga rum. 
Tänk på att se till att alla ska få vara lediga ibland. 

Styrelsevärden tar fram och iordningställer det  
som behövs i entrén och går igenom  
entréreglerna med er.  

- Ställ i ordning garderoben och entrén.  

- Ställ whiteboarden i entrén och skriv upp var de  
olika aktiviteterna sker. Den brukar finnas i  
artistrummet. 

- Lägg växel i kassaskrinen. Håll isär entrékassa  
och kafékassa i din väska för din redovisning. 

- Häng banderollen på utsidan och vid behov tänd  
marschallerna. 

- Ställ in stolar i stora salen strax före konserten  
enligt skiss.( Denna finns på hemsidan.)  

- Sätt upp spellista om det är spel och danskväll. 

Under kvällen 
- Släpp in högst 150 personer. ( 120 på nedre plan och  
30 på övre plan) 
- Presentera föreningen som ansvarar för kafé och 

entré. 
- Ta regelbundet undan pengar från kafé- och  
entrékassor. 
- Stolarna ska bort efter konserten. Det ska vara 12  
stolar i varje trave. (Se till att alla hjälps åt med det) 
- Ställ kvar stolar utmed väggarna för dansarna. 
- Håll koll på entrén under kvällen så vi vet vilka som  
kommer in och ut.  

I slutet av kvällen. 
- Ta fram checklistan. Allt som behöver göras står där  
och bockas av. 
- Efter sista låten: Ta bort stolarna som är kvar i stora  
salen. 
- Skriv upp vad som finns kvar av torra varor  
samt i kyl och frys. 
- Kolla att du har underlag till kvällsredovisningen. 
- Gå brandsyn med styrelsevärd i alla tillgängliga  
utrymmen i huset. 

Efter kvällen 
- Fyll i kvällsredovisningen och skicka till kassören.  
(Blankett finns i orange pärm i lilla skåpet på  
övervåningen) 

- Skicka medlemslista till medlemsansvarig. 

- Lämna nycklar, växelkassa och listan på vad som  
finns kvar i matväg till nästa veckas nyckelman. 

Brandregler 
- Avtala med styrelsevärd vem av er som  
ska vara utrymningsledare. 
- I stora salen ska det vara fritt från stolar  
längs sidoväggarna, bakre väggen och i  
mittgången under konsert. 
- Korridoren som leder till dörren mot  
bakgården är utrymningsväg och ska  
hållas fri. 
- Om det larmar, påbörja utrymning.  
Styrelsevärd eller nyckelman tar på sig  
gul väst och leder utrymningen. 
- Ingen kvittering av brandlarm ska ske. 
- Återsamlingsplats vid  
Hagabadet/Kaponjärgatan. 
- Hjärtstartare finns i korridoren innan  
stora salen. 


