Nya rutiner på Mittsverigebanan från och med 2018-06-25
Sophantering
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4 st 190 liters (gröna) samt 1 st 660 liters (blått) sopkärl är placeras till höger om
bandepåinfarten.
Under eventet kan dessa av hyresgästen placeras på önskade ställen inom anläggningen.
Efter avslutat event skall dessa åter placeras till höger om bandepåinfarten i en rad med
handtagen vända mot kiosken.
6 nättunnor finnas utplacerade, 4 i bandepån, 1 till vänster om bandepåinfarten och 1 vid
kioskbyggnaden vilka hyresgästen kan använda förutsatt att sopsäckar placeras i dessa.
Används nättunnorna, separata sopsäckar eller liknande skall skräpet placeras i någon av de
5 kärlen vid infarten till bandepån efter eventet.
Sopkärlen kommer tömmas varannan torsdag med början 2018-07-05.
Observera, ENDAST brännbart får placeras i dessa kärl.
Området som hyresgästen nyttjat skall städas efter event och skall lämnas i samma skick,
eller bättre, som när hyresgästen ankommer
Miljöfarligt avfall skall omhändertas och bortforslas av hyresgästen. I de fall hyresgästen inte
får/kan forsla avfallet skall det deponeras vid miljöstationen enligt anvisningar samt
meddelas Mittsverigebanan på info@mittsverigebanan.nu.
Stora förpackningar, pallar, emballage etc. samt sådant som inte är brännbart eller inte
hanteras inom miljöstationen skall avlägsnas från anläggningen genom hyresgästens försorg
om annat inte överenskoms.
Eventuella kostnader för deponering av miljöavfall, sopor i därför ej avsedda kärl, sopkärlen
ej placerade på avsedd plats, ej städat etc. kan vara förknippat med en kostnad och denna
kommer faktureras hyresgästen med självkost + 30 % i hanteringsavgift.
Notera att containern INTE får nyttjas av hyresgästen utan hyresvärdens medgivande (som
skall inhämtas innan deponering sker).

Signalflaggor, brandsläckare mm.
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De vanligaste signalflaggorna, brandsläckare, sopar/krattor och saneringsmedel är flyttade
och finns nu placerade på en släpvagn i den övre containern nere vid miljöstationen med
syfte att enkelt kunna dras runt banan för utplacering av utrustningen.
Kompletterande signalflaggor finns som tidigare i rummet bredvid sjukstugan om dessa
behövs.
Samma nyckel som till grinden används.
Efter användande skall vagnen låsas in i containern.
Tömning av brandsläckare debiteras med 600 kronor per styck.
Saneringsmedel debiteras med 100 kronor per säck.
Skadade eller försvunna spadar/krattor debiteras med självkost + 30 % i hanteringsavgift.
Använd släckare får INTE placeras på vagnen utan lämnas vid miljöstationen
Vid eventuellt användande av släckare och/eller saneringsmedel, skadade/försvunna redskap
etc. skall Mittsverigebanan snarast meddelas på pererik.norback@mittsverigebanan.nu.

Bullermätning.
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Bullermätaren finns som tidigare i en aluminiumväska i rummet bredvid sjukstugan.
Bullermätning skall göras enligt instruktionen i avtalet men med ny mätpunkt enligt nedan.
Ny tillfällig mätpunkt är öppningen till vänster om stolpen till startljusen (se foto nedan)
riktad i 90 graders vinkel mot banan.
För att mätning skall kunna utföras korrekt skall fordonet som skall mätas ligga till höger på
banan, mot innerområdet.
Går det på grund av fordonens spårval inte att mäta vid denna mätpunkt får den flyttas
nedåt mot depåinfarten till dess att man befinner sig där fordonen ligger i högerspår.
Mätningar skall protokollföras i pärmen som ligger tillsammans med mätaren eller det som
medföljde avtalet.
Bullermätningsprotokoll finns även att ladda ner och skriva ut här
https://mittsverigebanan.nu/_files/20000042347919488a4/Bullerm%C3%A4tning%20181%20Mittsverigebanan%202018-8.pdf
Efter utförda mätningar skall protokollet sparas i pärmen OCH skannas/fotas och mailas till
Mittsverigebanan på pererik.norback@mittsverigebanan.nu.
Skadad eller försvunnen ljudmätare debiteras med självkost + 30 % i hanteringsavgift
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