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Att göra inför flytt till ny klubblokal 
 

Detta dokument är tänkt att, i punktform, ta upp sådant som behöver göras i samband med flytten 

till den nya klubblokalen på hörnet Lundgatan 1 / S:t Pauligatan 27. Alla som på något sätt är 

involverade i flytten får väldigt gärna komplettera med tankar och synpunkter. 

I den mån som distriktsstyrelsen beslutar så känns det viktigt att vi får beslut i dessa frågor så snart 

som möjligt eftersom vi räknar med att starta verksamheten i denna lokal i mitten av augusti. 

Upprustning av lokalen 
Arbetet pågår och sköts av Magnus genom Edvardsson Elektriska AB. Känns mycket bra (enligt mig) 

då jag besökte lokalen 2022-06-14. 

Målning med mera 
Målningen har påbörjats – och riktigt snyggt blir det! 

Flytta av larm 
Beställning har gjorts av flytt och komplettering av nuvarande larm. 

Bredband 
Christian har kontakten med Tele 2 när det gäller flytten av vårt bredband samt telefoni. 

Försäkringar 
Christian har kontakt med If och tecknar en glasförsäkring för dörr och skyltfönster. 

Nycklar och larmkod 
Lokalen kommer att låsas upp med nyckel och larmet styrs med en personlig kod. Därför är det 

viktigt att besluta vilka som skall ha nyckel till lokalen och vilka som skall ha personlig kod till larmet. 

Detta måste också administreras framöver. 

Adressändring 
Distriktet och klubbarna Göta Lejon och Gripen (som alla har organisationsnummer) behöver ändra 

sin postadress till S:t Pauligatan 27 C. 

Samtidigt är det viktigt att alla som brukar skicka information till oss får besked om nya adressen. 

Information på dörren i uppgången 27 C 
Det är väl bra om distriktet, seglarskolan och alla klubbar får sitt namn på dörren. 

Eftersändning 
Kanske bör vi begära eftersändning hos Post Nord för att lättare kunna se vilka som har den gamla 

adressen. 

Flytt av prylar 
Packning av en hel del prylar har gjorts – och en del har redan flyttats. Yggdrasil har lagt ut event om 

detta 25, 20 och 22 juni. Det första av dessa är genomfört nu. 

Brandskydd 
Genom vårt försäkringsbolag If har vi blivit erbjuda en kostnadsfri genomgång av brandskyddet 

tillsammans med Presto (som brukar kolla våra brandsläckare). Detta erbjudande bör vi självklart 

acceptera. 


