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NØDUTGANG 

 Denne skal ikke på det nåværende tidspunkt åpnes utenom ved krise (for 
eksempel brann).  

 
 

UTGANGSDØR 
 Utgangsdøren skal ikke under noen omstendigheter holdes åpen over tid. 

Dvs.: Ikke legg/sett noe i døren for å holde den åpen. Alarmen går og 
sikkerhetsselskapet blir tilkalt. Dette kan fort føre til at h-bars virksomhet blir 
lagt ned. 

 Heng en lapp med telefonnummer til noen i baren, og åpne for folk innenfra 
eller bruk kort. 

 Ta ned lappen ved kveldens. 
 
PC og Spotify 

 PC’en er installert med xUbuntu. 

 PC skal kun brukes til musikk. Det kan enten brukes musikken på den eksterne 
harddisken eller Spotify. Brukenavn og passord skal være innlagt. 

 Det skal ikke lastes ned noe eller installeres noe på datamaskinen. 
 

SALG 
 Dersom leietaker skal selge varer fra h-bar skal det skrives ned alt som blir 

solgt, og for hvor mye. 

 Penger som det blir solgt for skal legges i egen konvolutt i kassen. 
 
 

TILSTEDEVÆRELSE 
 Dersom det ikke er folk i baren skal døren låses. Ikke forlat verdi ubevoktet. 

 Pass på at alle gjester har forlatt lokalet ved kveldens slutt. 
 
 

ELEKTRISK 
 Fjernkontroll til alle lys henger på veggen bak bardisken. 

 Ikke skru av strømmen på kjøleskapene! 

 Ikke rot til ledningene. Dvs. hvis en ledning blir trukket ut for å bruke støpsel til 
noe annet (f.eks, PC/prosjektor) skal den settes tilbake igjen etterpå. 

 Det finnes ekstra skjøteledninger på bakrommet. 
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IKKE BRUK RINGEKLOKKE 

 Leietaker har ikke lov til å bruke ringeklokken, da denne har blitt og blir alt for 
fort ødelagt og/eller batteri blir brukt opp. 

 

 
RYDDING 

 Alt utenfor baren inkludert alle toaletter og ganger skal ryddes og vaskes 
samme kveld. Husk at mange folk også kommer på jobb søndags morgen! 

 Baren skal være ryddet og vasket innen kl. 16:00 dagen etter. 

 Slump fra flasker kan tømmes i slumpbøtten som igjen tømmes i vasken på 
vaskerommet. 

 Leietaker skal feie og vaske gulvet. 

 Bord og stoler skal vaskes, ryddes og stables. Ikke mer enn 5 stoler i høyden. 

 Søppel skal samles i en søppelsekk som kan settes i søppelrommet i 1.etg 
gjennom vareheisen. 

 Alle flasker som det ikke er pant på samles i den røde kassen på bakrommet. 
Husk at det ikke er pant på f.eks Corona, Tiger og diverse annet medbrakt øl.  

 Sett hengelås på innerste dør. 

 Dersom det har blitt solgt mye øl setter vi pris på om leietaker fyller opp 
kjøleskapene med øl fra kassene. 

 
 

ANNET 
 Hvis leietaker ser at det mangler noe (f.eks øl eller brus) i baren kan det gis 

beskjed til utleieansvarlig som igjen sier fra til innkjøpsansvarlig. 

 Vi tar også alltid i mot tips og gode ideer. 
 
 

IKKE BRUK H-BARS PROJEKTOR 
 Leietaker har absolutt ikke lov til å bruke h-bars projektor. 


