
Ansvarsförbindelse
Medlemmar i Uppsala Makerspace kan få egen inpassering och kan då vara i lokalen och arbeta 
med sina projekt när det passar dem. För att underlätta samarbetet och se till att det är roligt och 
säkert att arbeta i lokalerna har vi satt upp nedanstående enkla regler. 
Medlemmar som missbrukar förtroendet kan bli avstängda för längre eller kortare tid.

Tillgång till lokalen
Besökare är välkomna, framförallt på öppna kvällar, men regelbundet tillträde till lokalerna 
förutsätter medlemskap i föreningen.
Om jag släpper in några som inte har egen inpassering är jag personligen ansvarig för allt de gör.
Den som lämnar lokalen sist ser till att dörrarna är stängda och låsta, och lägger tillbaka nycklarna 
till innerdörrarna i nyckelburken med kodlås.

Ordning och reda
Efter ett avslutat arbetspass ska skräp städas undan, och verktyg ställas tillbaka på sina platser. 
Personliga saker och delar till pågående projekt förvaras i en personlig back i det främre rummet 
eller i förvaringsskrubben ("trappan"). 
Mat och dryck får gärna förtäras i det yttre rummet (dock inte alkoholhaltiga drycker), men får inte 
lämnas framme. Plocka undan, häll ut gammalt kaffe, tag med äppelskruttar och annat som kan 
mögla.

Säkerhet
I snickarrummet ska långt hår hållas uppsatt, undvik löst sittande kläder och använd skydds-
utrustning.
För sin egen och andras säkerhet samt för att undvika att saker går sönder använder man bara 
utrustning som man är säker på att man kan hantera. Om man är osäker frågar man andra om råd 
eller avstår.
Viss utrustning kan ha särskilda krav för användandet på en informationslapp bredvid, dessa krav 
måste respekteras.
Det är viktigt att man är väl förtrogen med var första hjälpen-kitten och brandsläckare finns.

Trevnad
Samtal förs i god ton och det är en självklarhet att vi hjälper varandra och delar med oss av er-
farenheter. 
Vi respekterar att man ibland måste koncentrera sig och då inte avbryter i onödan.

När jag får eget tillträde till de lokaler som föreningen Uppsala Makerspace förfogar över förbinder 
jag mig att ta ansvar för lokalernas skick, och att följa reglerna ovan. 
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