målarrum

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

Målarrummet har tyvärr dålig ventilation, därför är det ej tillåtet att arbeta med tvåkomponent (t.ex. lim och
spackel) i detta rum.
Sprayfärg är inte heller tillåtet att använda, vi rekommenderar istället att du spraymålar utomhus och sedan tar
in ditt projekt för att torka.
Det finns en del verktyg och färger att tillgå. Använder du dig av dessa är det extra viktigt att du ställer gör rent
dessa efter dig. Gör gärna lite renare än vad det var innan så blir det fint i vårt målarrum.
För dig som vill screentrycka finns här visst material att låna. Se till att informera dig om hur du bör gå till
väga innan du börjar. För dig som är intresserad av att trycka mycket rekommenderar vi dig att kontakta Stpln
i Malmö som har en stor och välutrustad vekstad just för detta.
Se till att hålla bordet är fritt från saker när du lämnar rummet.
Se till att vasken rinner och släng det som eventuellt ligger i den innan du går.
Skölj inte ut färg i vasken. Den är till för att tvätta penslar. Färgrester samlas på uppmarkerad plats för att lämnas till återvinningstationen.
Du får inte förvara ditt projekt i målarrummet längre än till nästa tillfälle verkstaden är öppen.
För att undvika överbefolkning i verkstaden har vi ett tidbokningssystem på vår hemsida
(www.lundsoppnaverkstad.se). Vänligen boka tid där.

metallverkstad

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

Det är förbjudet att använda maskinerna innan man har genomgått alla säkerhetsinstruktioner.
I dettta rum har vi maskiner som bör behandlas med stor respekt, gå därför aldrig nära någon som arbetar då
de kanske varken hör eller ser dig. Att stöta till någon som står vid en maskin kan leda till allvarliga skador.
Om du är osäker på någon maskin, se instruktionsfilmen för att veta mer.
Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
I verkstaden använder vi praktiska kläder: stadiga skor så att man inte snubblar medan man arbetar, kläder
som inte hänger och kan fastna i någon maskin, håret uppsatt (av samma anledning) och kläder av naturmaterial för att minska brandrisk och skador.
Gör de maskiner du använt rena, sopa rent runt om och sopa även golvet om material fallit ned där.
Se till att arbetsbänkarna är fria från saker när du lämnar rummet.
Vid dagens slut, ta ditt pågående projekt till förvaringsplats. Du får inte förvara ditt projekt i verkstaden längre
än till nästa tillfälle verkstaden är öppen.
Då det finns särskilda moment att tänka på kring varje maskin ber vi dig att gå igenom häftet du fick vid säkerhetsgenomgången en extra gång innan du använder någon maskin.
För att undvika överbefolkning, vilket kan innebära faror, i verkstaden har vi ett tidbokningssystem på vår
hemsida (www.lundsoppnaverkstad.se). Vänligen boka tid där.

träverkstad

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

Det är förbjudet att använda maskinerna innan man har genomgått alla säkerhetsinstruktioner.
I dettta rum har vi maskiner som bör behandlas med stor respekt, gå därför aldrig nära någon som arbetar då
de kanske varken hör eller ser dig. Att stöta till någon som står vid en maskin kan leda till allvarliga skador.
Om du är osäker på någon maskin, se instruktionsfilmen för att veta mer.
Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
I verkstaden använder vi praktiska kläder: stadiga skor så att man inte snubblar medan man arbetar, kläder
som inte hänger och kan fastna i någon maskin, håret uppsatt (av samma anledning) och kläder av naturmaterial för att minska brandrisk och skador.
Gör de maskiner du använt rena, sopa rent runt om och sopa även golvet om material fallit ned där.
Se till att arbetsbänkarna är fria från saker när du lämnar rummet.
Vid dagens slut, ta ditt pågående projekt till förvaringsplats. Du får inte förvara ditt projekt i verkstaden längre
än till nästa tillfälle verkstaden är öppen.
Då det finns särskilda moment att tänka på kring varje maskin ber vi dig att gå igenom häftet du fick vid säkerhetsgenomgången en extra gång innan du använder någon maskin.
För att undvika överbefolkning, vilket kan innebära faror, i verkstaden har vi ett tidbokningssystem på vår
hemsida (www.lundsoppnaverkstad.se). Vänligen boka tid där.

tyg- & läderverkstad

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

Sy inte i för tjocka eller hårda material t.ex. läder, plast, kartong eller allt för tjockt tyg då det kan bli en allt
för stor påfrestning både på symaskinen och nålen.
För att saxarna ska hålla så länge som möjligt ska man inte klippa inte i något annat än tyg med dem.
För renlighetens skull, både vad gäller tyget i syverkstaden och trådrester i andra rum bör man inte ta med
utrustning från syverkstaden till något annat rum.
Om du använder strykjärnet ska det vara kopplat till timern av brandsäkerhetsskäl.
Checklista vid arbetets slut
Plocka upp nålar från golvet
Sopa golv och bord
Släng skräp och tygrester
Lägg överblivna tygbitar du inte vill behålla i stuvbitslådan
Sätt tillbaka alla verktyg på sin plats, kontrollera att alla verktyg finns kvar. Om något saknas, skriv
upp det på lappen vid dörren så att det kan åtgärdas
Ta det material du jobbar med och vill använda nästa gång till förvaringsplats
Kontrollera att alla maskiner är avstängda – speciellt viktigt är att dra ut kontakten till strykjärnet
Ställ undan strykjärn och bräda
Stäng och lås fönster
För att undvika överbefolkning i verkstaden har vi ett tidbokningssystem på vår hemsida
(www.lundsoppnaverkstad.se). Vänligen boka tid där.

mötesrum

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

För att undvika överbefolkning har vi ett tidbokningssystem på vår hemsida (www.lundsoppnaverkstad.se).
Vänligen boka tid där.
Är det inte bokat och står tomt är du varmt välkommen att arbeta här.
Plocka undan allt från samtliga ytor.
Kontrollera att fönster är stängda och låsta.
Lägga tillbaka verktyg i lådorna, papper in i skåpen.
Gör rent whiteboardtavlan om denna använts.
Ställ i ordning möblerna så att rummet är i ordning tills det används igen.

3D-skrivarrum

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

När 3D-skrivarna jobbar så bör fönstret vara öppet och dörren ska vara stängd, för att hålla luftkavliteen bättre för resten av verkstaden.
Filamentrullar som inte är monterade på en skrivare ska förvaras torrt och lufttätt, helst i torrlådan. Detta är
för att de annars absorberar fukt och ger sämre utskrifter.
Innan du startar din utskrift, se till så att det finns tillräckligt med material kvar på filamentrullen.
Om du behöver byta filament och känner dig osäker på hur det görs så be dagsansvarig om hjälp. Filamentbyten är en vanlig källa till fel hos maskinerna.
Var noga med att inte mata in fel typ av material i skrivarna, om du känner dig osäker så fråga dagsansvarig.
Om filamentet går av under utskrift så ska du pausa utskriften och be dagsansvarig om hjälp.
Alla utskrifter kommer att avbrytas efter stängningstid, eftersom skrivarna är en brandfara. Om din utskrift
tar längre tid så kom och prata med dagsansvarig innan du startar den, så hittar vi en lösning.
Kolla till din utskrift ofta, helst varje halvtimme. Om du ser att något går fel måste du avbryta den direkt för
att förhindra skador på skrivaren.
Undvik vassa verktyg när du försöker lossa dina utskrifter från bottenplattan, så att ytan inte skadas.
Ta alltid loss bottenplattan från skrivaren innan du försöker ta loss din utskrift från bottenplattan för att undvika skador på skrivaren.
Efterbehandling med aceton får inte göras i 3D-printerrummet, eftersom vissa av skrivarna tar skada från
ångorna.
För att undvika överbefolkning i verkstaden har vi ett tidbokningssystem på vår hemsida
(www.lundsoppnaverkstad.se). Vänligen boka tid där.

elektronikverkstad

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För att detta rum ska kunna delas av LÖVs alla medlemmar är det viktigt att
vi alla håller rent efter oss. Allt material som du använta måste därför rengöras
och plockas undan så att nästa person som kommer hit har möjligthet att
börja med sitt projekt utan att börja med att städa undan ditt.

Stäng av lödkolvar när du har använt dem.
Stäng av och nolla allt som blir varmt eller är strömförande.
Använd bara blyfritt lödtenn, detta är en giftfri verkstad.
Lägg tillbaka verktyg och komponenter där du tog dem när du är färdig med ditt arbete.
Plocka undan och sopa av om det behövs.
Lämna inga projekt framme till nästa gång utan lägg dem på angiven förvaringsplats.

Material
Allt material i elektronikverkstaden får användas i experimentsyfte. Ska någonting byggas in permanent får
man köpa eget, arduino finns exempelvis på Kjell & Co, annars är Electrokit i Malmö och Lawicel bra.
Sladdar och mindre komponenter, som resistorer, kondensatorer, transistorer, etc. är okej att bygga in
permanent i rimlig utsträckning. Bidra gärna med en komponentsats om du känner att du har använt mycket.

För att undvika överbefolkning i verkstaden har vi ett tidbokningssystem på vår hemsida
(www.lundsoppnaverkstad.se). Vänligen boka tid där.

