Retningslinjer for bruk av Árdna
Generelt om bruken av Árdna

Árdna skal brukes og behandles med respekt
og kan ikke brukes som festlokale. Lokalet kan
for eksempel benyttes til ulike typer mottakelser
og sammenkomster. Árdna kan lånes mandagtorsdag fra kl. 08-23, og fredag kl. 08-16. Árdna
lånes ikke ut i helger.

Bruk av ildstedet

Hvis du skal bruke ildstedet, må du fyre opp et
bål på bålpanna, som står på risten. Du må under
ingen omstendigheter lage bål under bålpanna,
eller fjerne risten for å lage bål direkte på steinene.
Dersom du gjør dette vil ikke avtrekksviften
fungere, og du vil røyklegge lokalet.
Det anbefales at du lager et lite bål, bestående
av kløyvd ved. Øks og hoggestabbe finnes ved
ildstedet. Vi anmoder om at det ikke legges på
mer ved når arrangementslutt nærmer seg. Bålet
skal brenne ut av seg selv. NB! Bålet skal ikke
slukkes med vann! La asken være i bålpanna. Den
skal ikke tømmes på steinene under risten, eller
utenfor huset. Dersom det er aske i bålpanna
når du kommer for å ta lokalet i bruk, ta en
restsøppelpose og tøm asken over i den. Bør
gjøres utendørs og ved å trekke posen helt over
panna før du begynner å tømme asken over i
posen. Knyt dobbelknute på posen og legg den i
restsøppelet. NB! Vær sikker på at asken er helt
kald og at det ikke finnes noen glør.
Det finnes en skiferstein, som skal skjule ventilen
som er plassert på nordsiden av ildstedet. Den er
plassert i fothøyde. Dersom steinen flyttes, vil den
bidra til at avtrekksviften ikke fungerer optimalt.

Avtrekksvifte

Hvis ildstedet skal brukes, må avtrekksviften settes
på først. Bryteren er plassert ved inngangsdør sør
(rød dør). Avtrekksviften er på maksimum med en
gang den slås på. Vrir man bryteren mot høyre,
minskes avtrekksstyrken. Det anbefales at den
er på maksimum ved bruk av ildstedet. Dersom
ildstedet fortsatt er varmt når du forlater lokalet,
la avtrekksviften stå på minimum.
Unngå å holde ytterdørene åpne for å lufte, så
lenge ildstedet er i bruk. Dersom du gjør dette, vil
ikke avtrekksviften fungere.

Trebenkene

Trebenkene skal kun brukes som sitteplasser.

Varmeplater

Det finnes to stk varmeplater i Árdna, de skal være
lagret i rommet innenfor kjøkkenet. Disse skal
brukes dersom du har kasseroller eller lignende
som skal holdes varme. De kan også brukes som
kasserolleunderlag.

Kaffetrakteren

Vann er automatisk koblet til kaffetrakteren. Du
trenger altså ikke å fylle på dette selv. Se egen
bruksanvisning for kaffetrakter.

Telys/kubbelys/stearinlys

Ikke bruk asjettene eller drikkeglassene som
underlag/beholder til levende lys. Bruk telysglassene som finnes i lokalet evt ta med selv
lysestaker og lignende.

Kunst

Kunsten som er utstilt i Árdna skal ikke røres. Det
skal ikke settes bord under kunstverkene.
Før du forlater Árdna, vennligst utfør følgende:
•• Rydd lokalet og kost rundt bålplassen.
Dersom det er veldig skittent, må du tørke
over golvene med mopp.
•• Bordene skal tørkes med klut, slås sammen
og settes på plass på det tekniske rommet
(grønn dør).
•• Er kjøkkenet brukt, skal dette ryddes og
benkene vaskes
•• Er komfyren brukt, så skal denne tørkes/
vaskes
•• Tøm oppvaskmaskinen. Sett inn skitne
kopper og fat og sett på oppvaskmaskinen
•• Har du fått servering fra Samskipnaden eller
andre, må kaffekanner etc. leveres tilbake.
Viktig å påse at Árdnas eget utstyr forblir i
Árdna.
•• Ta med tomgods, både glass- og plastflasker
•• Ta med (papp) emballasje og matsøppel
•• La avtrekksviften stå på dersom bålet ikke er
slukket
•• Slå av alle lysene, med unntak av den
innerste lysrekken (merket med «lys indre
del»).
•• Spesielt viktig er det at stjernehimmelen er
slått av når man forlater huset
NB! Sjekk at alle fire ytterdører er låst!

Nøkkel til bygget

Nøkkel til bygget fås hos Senter for samiske
studier. Det skal kvitteres for nøklene i en egen
bok. Lånetaker er ansvarlig for å sørge for at det
blir kvittert for innlevering av nøklene. Nøkkelen
skal leveres tilbake til senteret så snart som mulig
(og senest neste virkedag) etter at et arrangement
er avholdt.
Ved innlevering av nøkkel vil en i senter
administrasjonen sammen med lånetaker sjekke
at det er ryddet opp i Árdna.

Kontakt telefonnummer

Dersom du har spørsmål, ring Senter for samiske
studier (mellom kl. 08-15.45).
Førstekonsulent Carina Sandvik Hansen:
77 64 69 01
Kontorsjef Hildegunn Bruland:
77 64 55 35
Etter arbeidstid må man ta kontakt med
vaktselskapet NOKAS dersom det skulle
være noe, eller man kan prøve å ringe UiTs
beredsskapsnummer:
•• Brannvesenet 110
•• ”NOKAS” på mobil 92 44 92 77
•• Internt nødnummer 776 44444

