Brug af harpiks/klæbemidler i haller der ligger i forbindelse med en
uddannelsesinstitution
Folkeoplysningsrådet og halfordelingsudvalget har vedtaget følgende retningslinjer
til brug af harpiks og andre klæbemidler i haller.

Dato: 16. august 2016

Det er tilladt at anvende harpiks i følgende haller:



Benløsehallen
Nordruphallen

Der knytter sig følgende forudsætninger til tilladelsen:



Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Der må kun anvendes harpiks/klæbemidler i perioden fra skoleårets start
og frem til den 15. juni.

Tel.: +45 57 62 62 00
Dir.: +45 57 62 62 43

Anvendelse af harpiks/klæbemidler skal begrænses til halgulvet, og der
må ikke blive afsat harpiks på døre, dørkarme, håndtag, stolerygge,
bænke, vægge mv.

Fax.: +45 57 62 62 10
Mail.: FBC@RINGSTED.DK
Sag: 14-20355



Efter brug skal harpiksen/klæbemidlet renses af hænderne så der ikke
sættes harpiks på overflader i omklædningsrum, toiletter, døre, vægge
mv.

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007642457



I tilfælde af behov for rengøring på overflader og udstyr (halgulv undtaget)
faktureres udgiften direkte til foreningen uden yderligere varsel.



Foreningerne skal samle dage og tider hvor der spilles med
harpiks/klæbemidler, og lægge dem i forlængelse af hinanden og sådan,
at det er til så lidt gene for andre brugere som overhovedet muligt.

Man.-Torsdag 11-15

Foreningen opkræves for faktisk timeforbrug for rensning efter brug af
harpiks ved:

Man.-Tirsdag 10-15

CVR-nr.: 18957981
Åbningstid



o
o

træningslejre
sommerlejre mv.

uanset på hvilken tid af året det afholdes.
Foreningen kan indgå aftale med Ejendomsstaben om selv at stå for
rengøring. Undtaget er rensning af halgulvet der udføres af
Ejendomsstaben grundet forsikringsmæssige årsager.
I tilfælde af at foreningen indgår aftale om selv at stå for rengøring
(halgulvet undtaget), aftales det med Ejendomsstaben hvilke steder
foreningen gør rent.


Foreningen opkræves for rensning efter brug af harpiks efter faktisk
forbrugt timetal for brug af harpiks i perioden 16. juni til skoleårets start.
Godkendt i Folkeoplysningsrådet den 16. august 2016 efter indstilling fra halfordelingsudvalget.

Fredag 11-13
Telefontid:
Onsdag-Lukket
Torsdag 10-15
Fredag 10-13

