Information til brugere
af lokaler hos
Frivilligcenter SR-Bistand

Velkommen til Frivilligcenter SR-Bistand
Vi er glade for at kunne udlåne vores lokaler til dig og
din forening.

For at sikre en behagelig temperatur i dagtimerne, vil vi
dog bede jer om at lade døren(e) stå åbne til lokalet,
når I er færdige, sikre jer at alle vinduer er lukket, samt
sætte radiatorerne på 3 i vinterperioden.

Samtidig er vigtigt for os, at alle synes det er rart at
komme i Frivilligcenter SR-Bistand, så disse ”husregler”
har til formål at sikre, at alle brugere af huset får en
god oplevelse.

Vinduerne mod gården skal bare lukkes, IKKE låses
efter brug.

Faciliteter til rådighed ved udlån af lokaler
Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder at medlemmer kan
låne vores lokaler og dertil hørende faciliteter.

Tildeling af lokaler og tid
Når I skal booke lokaler kan I ringe eller skrive til os (se
nedenfor).
Der er mange, der bruger lokalerne, så I skal booke i
god tid.

Til rådighed:
• mødelokale med plads til 25 personer
• 2 grupperum med plads til 3-4 personer
• 2 grupperum med plads til 6-7 personer
• projektor
• netadgang ved brug af egen computer
• køkkenfaciliteter, herunder kaffemaskine og -filtre,
service, opvaskemaskine og komfur
• plads til opbevaring af egen kaffe/te/andet

I kan IKKE benytte lokalerne, uden først at have booket.
En booking er ikke gældende, før I har modtaget en
bekræftelse enten på telefon eller mail.
Med mindre andet aftales, kan lokalerne tidligst
benyttes fra kl. 8 og senest til kl. 22 på hverdage og fra
kl. 10-22 lørdag og søndage.

Forventninger til jer
For at sikre, at der er plads til alle i huset forventer vi,
at I følger nedenstående retningslinjer.

Køkken
Som brugere af lokalerne er det også muligt at benytte
vores køkken, kaffemaskine, service og hvidevarer.

Adgang til Frivilligcenter SR-Bistand
Alle foreninger og grupper får ved betaling af et
depositum på kr. 150,- udleveret et nøglekort til huset.
Dette nøglekort er personligt og giver adgang til at
åbne gadedør og hoveddør. Mister du nøglekortet skal
dette omgående meldes til Frivilligcenter SR-Bistand, så
nøglekortet kan deaktiveres.

Kaffemaskinen
Kaffemaskinen er til offentlig brug og kaffefiltre er
tilgængelige i midterste skuffe i køkkenet. Vi beder jer
dog om, selv at medbringe malet kaffe til brug i
maskinen. Over køleskabet står termokander, som I kan
benytte.

Det et op til den enkelte forening/gruppe at lukke egne
deltagere ind. Dette gøres ved at benytte den
installerede telefon ved hoveddøren. Når dørtelefonen
ringer, løfter du røret og trykker på nøgleknappen.
Dette åbner gadedøren. Da Frivilligcenter SR-Bistand
har mange computere og andre værdigenstande i
huset, bedes I sikre jer, at hoveddøren forbliver lukket,
også selvom I er i huset.
Døre, vinduer og radiatorer
Når I benytter lokalerne, er I selvfølgelig velkomne til at
lukke døren(e) til det lokale i bruger, justere
radiatorerne og åbne vinduerne.

Husk venligst at slukke kaffemaskinen, når I er færdige
med at bruge den.
The
I køkkenet er en el-kande, som I også er velkomne til at
benytte. HUSK at tage stikket ud, når I rydder op.
Service
I køkkenet er der kopper, glas, tallerkener og bestik,
som i er velkomne til at bruge. Vi beder jer dog om at
sætte jeres brugte service i opvaskemaskinen.
Komfur
Komfuret kan benyttes. Grundet manglende udluftning
er komfuret dog kun til opvarmning af færdige retter og
f.eks. kogning af æg.
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Forplejning
I skal selv medbringe alt, hvad I skal spise og drikke inkl.
kaffe, te, mælk osv. Der findes vandkander og
kaffe/thekander over køleskabet, som I gerne må
bruge.

Spørgsmål ang. nøgler, brug og booking af
lokaler
Ønsker du at låne lokaler, kan du skrive til vores
hovedmail: srb@sr-bistand.dk eller på telefon
35 39 71 97.

Generel oprydning
Ud over ovennævnte emner bedes I efterlade huset i
samme stand, som da I kom inkl. opstilling af borde og
stole. Hvis I har tabt krummer osv. på gulvet, er I
velkomne til at bruge støvsugeren, som står i køkkenet.

Adresse
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. sal
2200 København N

Vi er en lille forening, som ikke har råd til at bruge
mange penge på rengøring, og derfor er det jeres
ansvar at være med til at gøre det rart at komme her til
glæde for mange.

Offentlig transport
Metrostoppet Skjolds Plads ligger 200 meter herfra.
Nærmeste bus er 6A, der stopper ved Jagtvej.

www.sr-bistand.dk
https://www.facebook.com/SRBistand/

Der må ikke kommes madvarer i papirkurvene. Affald
samles i den store affaldspose på stativet i køkkenet.

OM OS
Frivilligcenter SR-Bistand er en uafhængig
netværksopbyggende medlemsorganisation, der blev
stiftet i 1975. Det overordnede formål med foreningen er
at hjælpe mennesker med deres problemer, så de bliver
bedre i stand til selv at håndtere deres situation.

Frivilligcenter SR-Bistands arbejde udføres først og
fremmest af en stor gruppe frivillige. De frivillige
medarbejdere deltager løbende i aktiviteter, der
opdaterer deres faglige viden og løbende opkvalificering.
Dette sikrer et højt niveau af den service vi leverer til
brugerne af de enkelte tilbud.

Navnet SR-Bistand står for social rådgivning og bistand, og
stammer fra organisationens oprindelige tilbud - social og
juridisk rådgivning. Efterhånden er aktiviteterne udvidet til
også at inkludere selvhjælpsgrupper, selvhjælpssamtaler,
formidling af frivilligt arbejde og foreningsservice. Med
tilføjelserne blev SR-Bistand i 2007 et Frivilligcenter og
skiftede derfor navn til Frivilligcenter SR-Bistand.
Frivilligcentrene spiller en central rolle i forhold til at
styrke den frivillige verden, og det gør vi først og
fremmest ved at understøtte de frivillige initiativer i
lokalområderne. For Frivilligcenter SR-Bistand betyder det,
at vi arbejder for at styrke og synliggøre det frivillige
arbejde på Nørrebro og i Nordvest blandt andet ved at
rekruttere frivillige, tilbyde kurser til foreninger, hjælpe
med opstart af nye aktiviteter og ved at udlåne lokaler til
medlemsforeningerne.

Den overordnede ledelse af huset og koordinering af de
frivillige medarbejdere foretages af en lille gruppe af
lønnede medarbejdere.
Frivilligcenter SR-Bistand er primært finansieret gennem
socialministeriets og kommunale puljemidler,
justitsministeriets retshjælpsmidler og diverse fonde og
legater. Derudover finansieres foreningen af
indtægtsdækket virksomhed og medlemskontingenter.
Hvis I – eller nogle af jeres gæster - ønsker at støtte vores
arbejde for udsatte borgere og foreninger yderligere, kan
man melde sig ind og betale et kontingent på 100 kr. om
året eller give et bidrag på Mobile Pay 89 024 eller ved
overførsel til vores bank Arbejdernes Landsbank Reg. nr.:
5361Konto nr: 0245448 (husk at skrive foreningens navn
eller personens navn)

