
Info om uthyrningen!                                                              

Om man inte har möjlighet att stå utsatt tid får ni byta inbördes med 

varandra. Ett tips att försöka byta tid via vår Facebook-grupp. Om ni 

byter önskar vi att ni återkopplar via mail (gfik.org@gmail.com). 

Allmänåkningens tider är: 

Lördagar: kl. 13.45-14.45 

Söndagar: kl. 12.50-13.50 

 

Nytt för i år är att uthyrningen ska öppnas 30 min innan 

allmänåkningen börjar. Detta för att allmänheten ska kunna gå på 

isen när åkningen startar eftersom det nu endast är 1 timme 

allmänåkning.   

Nyckel till uthyrningsrummet finns inne i flickornas  

omklädningsrum (nr 7), på toaletten. Det behövs tagg för att komma 

in där. Glöm inte att hänga tillbaka nyckeln! 

 

Rutiner:  

● Det kostar 30 kr att hyra ett par skridskor. Vi vill helst att man 

betalar med swish, men om det kommer någon som bara har 

möjlighet att betala med kontanter så finns det ett kuvert med 

200:- i växel på hyllan. 

● Det kostar inget att låna hjälm 

● I vanliga fall ska vi lämna ut skridskoskydd till alla skridskor, men 

i dagsläget finns det inte skydd till alla 



● Skriv kundens namn och storlek på listan 

● Stryk namnet på listan när skridskorna har återlämnats 

● Torka av skenorna innan de ställs tillbaka i hyllan 

● Skridskorna ska stå i storleksordning i hyllan 

● Skydden får inte vara på när de står i hyllan (då rostar skenorna) 

● Skydden ska läggas tillbaka i tunnan som står på golvet 

● Om det har kommit in kontanter så lägg dem i ett nytt kuvert 

(finns på hyllan) och skriv datum på det. Lägg kuvertet i 

brevlådan i omklädningsrummet. Låt 200:- i växel ligga kvar. 

 

Det sitter en telefonlista i uthyrningsrummet om man behöver nå sin 

“uthyrningskompis”. 

Ni är välkomna att höra av er om det är något ni undrar över. 

Ansvarig för uthyrningen : Jenny Lundh och 

Jessica Andersson Bergqvist 

 

Hälsningar 

Styrelsen! 

 

 

 


