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§1 Historik
Riktlinjen antogs på Styrelsens sjunde
protokollmöte 2019.

§2 Syfte
Denna Riktlinje syftar till att underlätta
användandet av Sektionens grill och paellapanna
med tillhörande gasolanordning och för att
användandet ska ske på korrekt sätt samt för att de
som använder Sektionens ovan nämnda
inventarier ska veta hur de ska hanteras.

§3 Användning
§3:1 Förvaring

Sektionens grill och paellapanna ska förvaras i
Källarphørrådet, även grillbriketter och en lagom
mängd tändvätska ska förvaras där. Tändvätskan
måste förvaras i ett stängt skåp avsett för
brandfarliga vätskor.

§3:1:1 Gasol
Gasol förvaras i Kemicentrums gasförråd och
måste kvitteras in och ut hos Vaktmästeriet under
deras öppettider.
Ska paellapannan användas kvälls- eller helgtid
måste Husprefekten kontaktas i förväg för att se
om det finns möjlighet att kvittera in gasen efter
användning.
§3:2 Grill

Vid användning av grillen ska om möjligt
grillbriketter användas. I första hand ska
grillstartarna (skorstenarna) användas för att tända
grillarna för att slippa använda tändvätska, i andra
hand går tändvätska bra om grillstartarna inte finns
tillgängliga.
Under tiden som grillen används måste en hink
med vatten finnas förberedd bredvid om grillen
eller något tar fyr och skulle behöva släckas
snabbt. Grillen ska placeras på plant underlag och
på behörigt avstånd från huset och annat som kan
antändas, exempelvis träd eller buskar.
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Efter att grillen använts måste den tömmas på
kolrester innan den får ställas tillbaka i
Källarphørrådet.
§3:3 Paellapanna
Vid användandet av paellapannan ska gasolen
kvitteras ut hos Vaktmästeriet under deras
öppettider och efter användandet kvitteras in igen.
Under tiden som paellapannan används måste en
hink med vatten finnas förberedd bredvid om
något tar fyr och skulle behöva släckas snabbt.
Paellapannan ska placeras på plant underlag och
på behörigt avstånd från huset och annat som kan
antändas, exempelvis träd eller buskar.
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