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 Till dig som bokat Blåmusslan 
Ni har bokat in er på det marina centret "Blåmusslan" och för allas 
trevnad kommer här information och trivselregler. "Blåmusslan" 
har ingen personal på plats så alla som bokar in sig ska lämna 
lokalen i bra skick efter sig.  

Material: 
Allt material som finns får användas. Förbrukningsmaterial såsom papper, 
pennor, kritor, färger mm kan vi inte garantera att det alltid finns.  

Kök: 
Här finns porslin, plastmuggar för utebruk, kaffekokare, vattenkokare, spis 
och kylskåp. Diska och ställ tillbaka det ni har använt. 

Toalett: 
Toapapper, pappershanddukar och tvål finns i förrådet. Rengör toastol och 
handfat. 

Kontor: 
Mobilt bredband finns. För mer information kontakta ansvarig person. 
Usb-mikroskop, pH-mätare, salthaltsmätare och miniprojektor hänger i väskor 
på väggen. 

2 st stereomikroskop står i hyllan. 

Allrummet: 
Här finns stolar och bord för ca 24 elever. 10 st extra pallar finns. Material för 
olika aktiviteter/lektioner hittar ni på hyllor och i lådor. 

Förråd: 
Det finns tre olika förråd där olika redskap och material förvaras. I förrådet nr 
1 i entrén finns vask och vattenkran. Här förvaras också det material som kan 
bli vått. Städmaterial, toapapper mm finns här. Här finns vattenslang och 
nyckel till vattenkranen som finns på husets utsida. 
I förråd nr 2 finns gröna sittunderlag för utomhusbruk och svarta sittdynor för 
inomhusbruk. Här finns också ritbräden och målarfärger. 

I återvinningsförrådet finns material som ni kan använda för olika pyssel. 
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Fortsättning, trivselregler  
för dig som bokat Blåmusslan 

Flytvästar: 
Finns i olika storlekar för barn och vuxna. 

Första hjälpen väska. 
Hänger i hallen vid ytterdörren. Extra plåster finns inne på kontoret och i 
köket. Hjärtstartare finns i entrén. 

Brandlarm och släckare: 
Brandlarm är installerad. 2 st brandsläckare och 1 st brandfilt finns i lokalen. 
Brandfilten finns i köket och brandsläckare finns utanför köket och längst in i 
lokalen. Återsamlingsplats (skylt) finns utanför stora toalettbyggnaden. Visa 
gärna eleverna/barnen var återsamlingsplatsen ligger. 
Återställningsknapp för brandlarmet sitter vid ytterdörren. 

Städning: 
Lokalen ska lämnas i bra skick. Rengör toaletten. Sopa och tvätta av golvet 
efter behov. Töm papperskorgar. Soptunnor finns i området. Material som har 
använts ställs tillbaks på plats. Material som har använts utomhus sköljs av.  

Låsning, öppning och stängning 
Ni hämtar ut och lämnar tillbaka nyckelbricka hos någon av 
kontaktpersonerna. 

Kontaktpersoner: 
För att "Blåmusslan" ska fungera på ett tillfredställande sätt är det viktigt att ni 
rapporterar fel och brister i lokalen. För att centret ska utvecklas på ett bra 
sätt så tar vi gärna emot era synpunkter och idéer. 

Anette Wigeborn-Bergström, park- och naturförvaltningen 
anette.wigeborn-bergstrom@ponf.goteborg.se ,031-365 58 08, 0707-610201 

Elin Samuelsson, Sdf AFH, Nätverket #vidaRE> 
elin.samuelsson@forskola.goteborg.se, 0722-557306 
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