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Policy för utlåning av 
partilokalen, Odentorget. 
 
 
 
Styrelsen för Vänsterpartiet i Skellefteå har 
beslutat följande gällande aktiviteter i partilokalen: 
 
 

• Samtliga medlemmar i partiföreningen har rätt att 
ansöka om tillgång till lokalen för aktiviteter så länge 
de är förenliga med Vänsterpartiets stadgar, politik 
och policys. 

 
• Ansökan skickas till styrelsen, via epost eller telefon, 

(framtida webbaserad bokningslösning kan komma). 
Styrelsen tar sedan beslut om beviljande eller ej. 

 
• Efter varje aktivitet ska lokalen återställas i det skick 

den var. Se städinstruktion för vidare information. 
 
• Droger, av vad slag det än må vara, får under inga 

som helst villkor förekomma i lokalen. 
 
• Nyckel kvitteras ut inför varje arrangemang. 

Utkvittering görs personligen och skriftligen och den 
som kvitterar ut nyckeln måste närvara vid hela 
aktiviteten. Nyckeln ska återlämnas så fort det är 
möjligt dock senast inom en vecka.  
Permanent nyckelinnehav ansökes skriftligen hos 
styrelsen, beslut tas på nästkommande styrelsemöte. 
Borttappad nyckel ersättes med byte av lås. 

 
 
 
 
Styrelsen för Vänsterpartiet Skellefteå 

  



 

Vänsterpartiet 
besöksadress - Odentorget, Nygatan 63  
post - Box 199  
931 22 Skellefteå 
skelleftea@vansterpartiet.se 
070-778 10 05 
 

Städinstruktion för partilokal. 
 
 
 
 
 
 

Efter varje aktivitet ska lokalen städas. 
Följande gäller: 
 

• Skräp slängs antingen i container på baksidan av 
huset eller medtages hem.  
 

• Matvaror, drycker och annat som kan ruttna, börja 
lukta eller på annat sätt förfaras får ej kvarlämnas, 
vare sig i kylskåp eller andra förvaringsmöbler.  
 

• Eventuellt flyttade möbler återställes på sin rätta 
plats. Alla ytor som använts torkas av. 
 

• Toalett städas, (dvs papper fylls på, toastol 
rengöres, tvättfat torkas av, sophink tömmes osv).  
 

• Disk diskas och ställs på avsedd plats. 
 

• Golv sopas och skuras. 
 

• Saknas något (typ rengöringsmedel, soppåsar osv) 
meddelas styrelsen. 

 
Städutrustning finns i källaren. 
 
Misskötsel av städning kan innebära avstängning från 
lokalen. 
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