Umeå OK lokaler/förråd
Lokaler på Sporthallen
Vi har två kanslirum på sporthallen.
Vår tanke är att det ena rummet kommer att kunna användas till mindre möten, troligtvis max
8 personer. Dessa rum kommer att ställas i ordning under sommaren och vara klara att
användas lagom till NM arrangemanget.
Det finns en kaffebryggare, vatten kokare och lite porslin i det rum som blir ”samlingsrum”.
Vi funderar också på att köpa in ett lite kylskåp dit. Vatten finns inte på rummet.
Innan för Olympia rummet finns ett kök som vi har möjlighet att boka. Vi kommer att ha eget
skåp där med porslin och begränsat med matvaror
Nycklar till kanslilokalerna finns i begränsat antal, för närvarande har Kajsa, Bertil, Håkan
Tjelvar,. Prata med Kajsa om du har behov av egen nyckel.
På sport hallen finns det tre större lokaler som kan användas för samlingar eller möten.
I anslutning till våra kanslilokaler finns ”Kastet”, en trappa upp finns ”Guldrummet” och vid
gamla fiket finns ”Olympia rummet”. Alla dess tre lokaler tar 25 personer.
Dessa lokaler bokar man via telefon 16 18 55. Man kan också via umea.se göra en förfrågan
om lokalerna.
Gå då via www.umea.se vidare till umea fritid.
På fritids startsida hittar du längst ner till höger genvägar.
Klicka på ”våra e-tjänster”.
På nästa sida klicka på ”boka dina lokaler”.
Ställ dig sedan på ”bokningar” och klicka där ”sök/boka ledig tid”
Markera Gamlia hallen under Välj grupp av objekt.
Välj sedan vilken lokal du är intresserad av.
I nedersta rutan väljer du ”grafisk schema bild”.
Längst ner skriver du in vilken tid du är intresserad av lokalen.
Klicka sedan på starta sökning.
Du kommer då att få se hur lokalen är bokad.
Vitt fält innebär att den är ledig
Gult fält är tillfällig bokning
Grönt fält är schemalagd bokning.
Ställ markören över den tid du är intresserad av att boka.
Klicka och du får upp en sida där du fyller i uppgifter och skickar dokumentet.
Det går då en förfrågan till Umeå fritid och du har som regel svar samma dag eller dagen
efter.
Det finns även en större lokal, D –hallen, som vi kan använda till stora samlingar.

Förråd
Vi har tre förråd under nya läktaren på Gamliavallen.

Dessa står i dagsläget tomma och vi har inte riktigt klart för oss vilket material som kommer
att förvaras där.

Vi har också kvar förrådet i källaren på Olofsdal.
Till förrådet på Olofsdal har i dagsläget Tjelvar och Håkan nycklar.
Om du behöver nyckel så kontakta Kajsa.
Allt material som behövs för tävlingsarrangemang finns där.
Det kommer säkert att uppstå frågor och strul i samband med att vi nu lämnar Olofsdal för
gott, men dessa får vi lösa eftersom. Ring Kajsa om det är något du undrar över just nu.!

