
Mat och Logi 

Falkenberg Race 
 

 

 

I samband med Falkenberg Race 2018 erbjuder Falkenbergs simklubb boende på skolsal 

samt frukost, lunch och kvällsmat. 

Lunch serveras i serveringstältet vid simhallen, kvällsmat erbjuds som take-away som 

hämtas i serveringstältet. Frukosten serveras till boende på skolan. 

Skolinkvarteringen sker på Tullbroskolan 15 minuters promenad från simhallen. 

Priser 

Lunch  85 kr/person 

Kvällsmat 75 kr/person 

 

Boendepaket 

Fredag-söndag 600 kr/person 

 Inklusive 2 frukost, 2 lunch och 1 kvällsmat 

Lördag-söndag 500 kr/person 

 Inklusive 1 frukost, 2 lunch och 1 kvällsmat 

 

Bokning och information kansli@falkenbergsk.se 
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I samband med Falkenbergs 

Race 2018 erbjuder Falkenbergs 

simklubb boende i skolsal på 

Tullbroskolan. 

 

Adress:  

Tullbroskolan  

Halmstadvägen 2 

31145 Falkenberg 

 

• Har ni bokat boende fredag- söndag hämtas och kvitteras nyckel ut vid 
Tullbroskolan fredag 6/4 mellan 17.00- 19.00. 

• Har ni bokat boende lördag-söndag hämtas och kvitteras nyckel ut på 
Klitterbadet lördag 7/4 mellan 9.00- 12.00 i café delen. 

• Nycklar återlämnas på Klitterbadet söndag 8/4 vid lunchen i café delen. 

 

 

Städa ordentligt före avresa!  

Vid brister istädning debiteras ansvarig simklubb städavgift á 350:-/ timme. 

 

 

 

 

Bokning och information kansli@falkenbergsk.se 

 

 

Kontaktperson för nyckelkvittens: 

 

Anette Blockgren 

anette.blockgren@tele2.se 

073-143 44 95  
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Rutiner gällande brandskydd vid uthyrning av skollokaler 

 
    Ges till av hyresgästen utsedd brandansvarig som förmedlar kunskapen vidare 

 
Se till att… 

• Parkering sker på avsedda platser med minst sex meters avstånd till fastigheten 

• Inte ta in fler gäster än vad lokalen/lokalerna är godkända för 
• Utrymningsvägar är kända, markerade och upplåsta 

• Ingen möblering eller förvaring sker i utrymningsväg 

• Veta var återsamling sker 
• Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid 

• Ta reda på var släckutrustning finns, att den är lätt tillgänglig och att Ni kan hantera den 

 
Följ brandskyddsreglerna… 

• Rökning är förbjuden på och i anslutning till skolan 

• Levande ljus får inte placeras på olämplig plats, tätt tillsammans eller lämnas obevakade 

• Timer måste vara inkopplad vid användning av kaffe-/vattenkokare eller dylikt 
• Dörrar i brandcellsgräns eller dörrar utrustade med automatisk dörrstängare får ej ställas 

upp med kil eller blockeras 
• Tillfällig övernattning 

 
Innan lokalen lämnas – se till att… 

• Levande ljus är släckta 

• Elektronisk utrustning är avstängd 

• Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade 

• Inte lämna sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden 

 
Om det börjar brinna… 

• Rädda – Varna – Larma – Släck – Utrym 

• Utrym lokalen omedelbart 
• För återsamlingsplats – se utrymningsplaner 
• Stäng om möjligt dörrar till brandrummet och i utrymningsväg, men lås ej 
• Larma SOS på telefonnummer 112 

• Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker 

 

Ni befinner er på adress:   

Tullbroskolan, Halmstadvägen 2, 31145 Falkenberg  

 

Uthyrarens kontaktperson:   

Anette Blockgren 

anette.blockgren@tele2.se 

073-143 44 95 
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