Ordnings- och säkerhetsregler
För övning vid Lunds internationella Piano- och Musiksalong, LIMUS
Rules for using the rooms of LIMUS, Möllegatan 8
(2016-07-01)
1. Rummen ska användas för egen instrument- och sångövning för studenter inskrivna på Lunds
Universitet. Giltig studentlegitimation skall kunna uppvisas på begäran.
The rooms are to be used for your own instrumental and singing practice. Valid student ID
must be presented on demand.
2. Särskild godkännande av LIMUS skolledare behövs för externa personer.
Externa personer får inte lämnas ensamma i rummen.
Externs need a separate permission from LIMUS and must never be left alone in the rooms.
3. Privat undervisning får enbart bedrivas av LIMUS egna lärare
Private lessons are only to be given by LIMUS own teachers
4. Var aktsam om instrumenten. Lägg inga väskor, instrument, mm på pianon/flyglarna.
Take care of the instruments. Do not put bags, instruments or other things on top of the pianos.
5. Instrumenten får inte flyttas. Om inventarier, t.ex. notställ eller stolar, flyttas mellan rummen måste
de ställas tillbaka igen efter övningen.
Do not move the instruments. If anything, e.g. chairs or music stands, is moved between the rooms,
it must be returned afterwards.
6.

Notmaterialet som finns i rummen får användas, men inte lånas hem. Lägg tillbaka noter på samma
ställe där du tog dem.
You may use, but not take home, the sheet music in the rooms. Afterwards, put it back where you
took it.

7. Om något går sönder ska LIMUS skolledare meddelas omedelbart.
If anything is broken, report it immediately to LIMUS principal
8. Ta av dina ytterskor utanför rummen.
Do not wear outdoors shores inside the practice rooms.
9. Att äta eller dricka är endast tillåtet i korridoren, inte i övningsrummen.
In case you need do eat or to drink something leave the room. You may be in the corridor.
10. Fönstren och dörrar i övningsrummen skall vara stängda och låsta när lokalen lämnas. Gardinerna
ska vara fråndragna. Säkerställ att ytterdörrarna har gått i lås när du lämnar huset.

Close and lock the windows and doors and leave the curtains drawn up when leaving the
rum. Make sure that the entry doors are locked when leaving the house.
11. Sista person på kvällen släcker ljuset överallt.
At night, the last person puts out the lights.
12. Nycklar får ej kopieras eller lånas ut.
Never make a copy of a key, and never lend them to someone else.

Bryts någon av dessa regler återtas nyckeln omedelbart!
If any of these rules are broken, the student will lose his/her key
immediately!
Kontaktinformation:
LIMUS, Skolledare Gabriele Katthän 0730-637938, info@lundsmusiksalong.se
Odeum, Inspicient David Riebe 0725-717619, david.riebe@odeum.lu.se

