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Till alla som hyr lokal på Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. 
 
På grund av skadegörelse och stölder så har GIH beslutat att låsa alla entrédörrar till 
skolan på kvällar och helger. För att komma in i skolan när dörrarna är låsta så behöver 
man ha en nyckeltagg, det vill säga en blipp, som hålls vid koddosan.  
 
Entrédörrarna kommer att vara låsta på kvällar och helger med start vecka 13, den 
23 mars. 
 
Alla föreningar och grupper som hyr lokal på GIH på kvällar och helger måste kvittera ut 
nyckeltagg hos vaktmästeriet med start den 16 mars. Varje hyresgäst får kvittera ut två 
blippar för sin grupp. När ni hämtar denna blipp hos vaktmästeriet så aktiveras dessa för 
resten av vårterminen. Till höstterminen behöver ni åter aktivera era blippar hos 
vaktmästeriet, om hyresgästen avser att fortsätta hyra lokal. Om en blipp tappas bort ska 
detta meddelas till vaktmästeriet så att denna kan avaktiveras. Då utgår även en avgift på 
20 kronor. 
 
Det här innebär att varje hyresgäst måste ha uppsikt över att man inte släpper in någon 
obehörig på skolan samt att ni måste släppa in era egna deltagare när de kommer. 
Vaktmästaren kommer inte kunna ha uppsikt över entrén hela tiden för att släppa in 
hyresgäster. 
 
Vi beklagar de eventuella problem som detta skapar för våra hyresgäster, men vi är 
tvungna att ta till dessa åtgärder tills vidare då skadegörelse och stölder har ökat på 
senare tid. 
Vi gör det här för att skydda våra studenter och våra hyresgäster så att obehöriga 
förhoppningsvis inte ska röra sig i lokalerna framöver. 
 
Om ni ser någon eller något som verkar skumt, tveka inte att meddela vaktmästeriet så 
snabbt som möjligt. Vaktmästeriet är alltid bemannat. Om vaktmästaren inte befinner sig 
på vaktmästeriet kan denne nås på telefonnummer 073-593 90 94. 
 


