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Tekniska anordningar i Församlingshemmet 2021 

Larm, fastigheten: 

• Larmet avaktiveras när övre låset i ytterdörren blir upplåst. Det aktiveras när låset  

blir låst. 

• Rörelsesensorer sitter i serveringsrummet, Lilla och Stora salen samt i köket. 

• Rökdetektor sitter i taket i Barntimmerummet. Dörren till Barntimmerummet bör vara 

öppen när det inte är någon aktivitet i fastigheten. 

• Vid larm ringer Securitas Direkt till: 

1. Karin Karlsson, 070 – 512 59 11 

2. Anna-Märta Hasselwander, 0705 – 513 260 

3. Johanna Eriksson, 070 – 261 13 20 

 

Larm, avloppet och källaren 

• Larmen sitter på väggen bredvid ytterdörren i köket, till höger. De lyser rött vid larm.  

• Vid larm kolla avloppsbrunnen och/eller källaren. Ring Anna-Märta 0705 – 513 260.  

• Pumparna är bytta 2016. Pumpen i avloppsbrunnen bör tas upp och spolas ren  

varje år. 

 

Värmesystemet med tillhörande termostater 

• Elementen i entrén, köket, Barntimmerummet samt Lilla och Stora salen har egna 

termostater.  

• För att tillfälligt öka värmen i Lilla eller Stora salen, se information som finns på 

väggen i varje sal. 

• Minska värmen till sommaren och stäng av luft-värmepumparna. 

• Sätt på värmen och luft-värmepumparna när det börjar bli kallt på hösten. 

 

Elcentral i barntimmerummet 

• Här hänger en extranyckel till dataskåpet, på högra sidan i skåpet. 

 

Elcentral i Lilla salen 

• Här sitter centralen för larmet till fastigheten 

• Här finns fjärrkontrollerna till luft-värmepumparna för Lilla och Stora salen. Sitter i 

hållare på väggen till vänster. 

 

Hörselslingorna och ljudanläggningen 

• Styrs från skåpet till vänster i Lilla Salen. Se bruksanvisning. 

 

Datorn 

• Lösenord: kil 

• Den svarta kabeln är kopplad till projektorn, finns i skåpet. 

• Datorn ska uppdateras minst en gång per år. 

• En extranyckel till dataskåpet hänger i elcentralen i Barntimmerummet 

 

Projektorn 

• Styrs med fjärrkontroll som är märkt Projektor, se bruksanvisning. 

• Den svarta kabeln som finns i skåpet, ska anslutas till datorn. 

 

Filmduken 

• Styrs med fjärrkontroll som är märkt med Filmduk, se bruksanvisning. 

• Rikta fjärrkontrollen mot IR-öga till vänster. 
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Diskmaskinen 

• Bruksanvisning hänger på väggen ovanför diskmaskinen. 

• Vid krångel – ring direkt till Multeral!! Tel. 019 – 31 02 30 

• Disk- och torkmedel ska köpas hos Hygienshopen, Adolfsbergsvägen 2 – 4,  

tel. 019 – 20 90 67.  Föreningen har konto. 

• Disk- och torkmedelsdunkarna ska vara uppmärkta. 

 

Kaffebryggarna 

• Bruksanvisning hänger på väggen bredvid kaffebryggarna. 

• Vid krångel – ring Multeral. Tel. 019 – 31 02 30. 

 

Kyl- och frysskåpet 

• Båda skåpen är gamla och kan sluta att fungera. 

Spisfläkten  

• Fläktgallren ska diskas i diskmaskinen minst 2 gånger per år 

• Spisfläkten som sitter ovanför fläktgallren, ska tas ner och göras ren minst en gång  

per år. Bruksanvisning finns i en pärm i skåpet till vänster längst ner vid ytterdörren  

i köket. 

 

Portabla induktionshällar, 2 st. 

• Finns i en rutig kasse i förrådet. I kassen finns också förlängningssladdar och dosor. 

Mörkläggning vid bild- eller filmvisning 

• Rullgardiner finns i Stora salen 

• Persiennerna i Lilla salen samt Barntimmerummet kan vridas så att den svarta sidan 

kommer inåt. 

 

Portabel ljudanläggning 

• Står i förrådet. Stativ till mikrofonen finns. OBS! Batteriet måste laddas innan 

användning. 
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