
Sammanställning av Folkuniversitetets lokaler, Alingsåsvägen 6: 

Dörrar och koder: 

Ytterdörren står olåst mellan 07–17 på vardagar. Därefter - och på helger - är portkoden xxxx (slås in 
till vänster om ytterdörren) fram till kl. 22. Skulle man någonsin behöva göra någon nattkurs i 
framtiden kan vi be fastighetsägaren ändra tiden tillfälligt. (Ut kommer man alltid oavsett tid, genom 
att vrida upp låset från insidan.) 

På våning 2, där vi finns, är koden till dörren xxxx alla tider på dygnet. 

Eftersom de här koderna tillsammans gör att man kan ta sig in utanför kontorstid, begränsa de som 
får koden till våning 2 till exempelvis styrelsen. Vi kommer för våra kurser ”bara” ge ut koden till 
lärare som har kurser kvällstid, som i sin tur kan släppa in eleverna, och vi ska skaffa en ringklocka för 
de som skulle komma för sent. Ytterdörrens portkod har vi fått lov av fastighetsägaren att ge ut även 
till kursdeltagare. Vi har också möjlighet att ha en extra dörrkod som vi kan välja själva, så vi kan t.ex. 
över någon intensiv kurshelg ha en extra dörrkod som bara gäller över den helgen. 

Lokalens inbrottslarm är just nu inte aktiverat, och vi säger givetvis till innan det kopplas på och 
berättar då också hur man larmar av/på det. Även för den sakens skull är det viktigt att dörrkoden 
ovan inte sprids, så var noga med att de som får koden behöver ha den, och att de förstår att de inte 
ska ge ut den vidare. 

Skrivare: 

Fått färdigt så att ni kan skriva ut. Det nya användarnamnet på datorn på ert skrivbord är bselev (det 
dyker upp som förvalt just nu), och lösenordet är också bselev. De filer som fanns på er gamla 
användare har jag lagt i en mapp på skrivbordet (de finns på annat håll på hårddisken också, men jag 
tänkte att jag lägger dem på skrivbordet också så de är relativt lätta att hitta). 

Har gjort en fusklapp för utskrifter, där det bl.a. står vad skrivaren heter så man väljer rätt, och satt 
upp vid ert bord. Där hänger också i ett nyckelband en skrivartagg jag gjort åt er, vill ni ha dem 
sittandes på något annat vis så bara flytta runt efter behag. 

Salar: 

På sida 2 finns en ritning över de olika rummen. Listar kapacitet (inklusive kursledare) både med 
coronaantal och framtida helt öppet-antal i de rum som är bokningsbara just nu: 

 Just nu Helt öppet  

Merkurius 7 12 

Venus 7 12 

Mars 8 16 

Tellus 7 12 

Jupiter 7 12 

Uranus 8 40  

Antalet vid helt öppet är ganska höftat och beroende på möblering, alltså om man t.ex. ställer ihop 
och/eller delar bord. Uranus har 16 bord allt som allt. 



 

När vi kan öppna upp helt kan det också vara så att fler rum går att boka. Saturnus, som är ett mindre 
kontor med plats för små möten på 2–5 personer, och Neptunus, som är stort nog att vara klassrum 
framöver, används just nu av arbetsmarknadsuppdrag hela dagarna. (Men skulle framöver ändå 
kunna användas på kvällar och helger om de andra salarna blir fullbokade.) 

Annat skoj 

Wifi i lokalen heter fusurf och har lösenord surfa123. 

 


