HÅNDBOK
REPAIR CAFE
Informasjon for arrangører
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Repair cafe Sandnes og Stavanger

Sandnes kommune og Stavanger kommune låner ut utstyr til å avholde Repair café. Utstyret låner
dere uten kostnader, men noen retningslinjer må følges.





Alt verktøy og utstyr skal leveres tilbake i samme stand som da dere hentet det
Utstyrslisten skal signeres ved utlevering og innlevering, av både utlåner og låner
Veiledningen for arrangementet skal følges
Veiledningen for risikovurdering av arrangementet skal følges

Ta kontakt med Sandnes eller Stavanger kommune i god tid før arrangementet. Vi vil sørge for at
verktøy og utstyr bestilles til deg til den datoen du har satt av. Vi vil også være behjelpelig med å
profilere arrangementet på Facebook-sidene @RepairCafeNO. Arrangøren står ellers ansvarlig for å
annonsere for arrangementet gjennom sine egne kanaler.

Veiledning for arrangementet
Repair café skal kun utføre enkle reparasjoner. Det skal ikke utføres reparasjoner som profesjonelle
yrkesutøvere kunne tatt seg av, f.eks. sykkelreparasjoner, omsying av klær o.l. Reparasjonene skal
utføres gratis av frivillige reparatører arrangøren selv skaffer til veie. Arrangøren må selv skaffe lokale
til arrangementet. Verktøy og annet utstyr lånes ut fra Sandnes kommune og Stavanger kommune.
Arrangør står ansvarlig for å levere tilbake verktøy og utstyr i god stand.
Repair café bør arrangeres i lokaler der det allerede foregår aktiviteter. Dette vil hjelpe på
besøkstallene og spre budskapet om arrangementet. Det bør serveres drikke og enkle rette i
tilknytning til arrangementet. Dette gir de besøkende anledning til å møte naboer og bli kjent med
nye mennesker.
Det kan være greit å ha et system for å registrere besøkende under selve arrangementet.
Registreringssystemet kan hjelpe til med å holde orden på køen dersom det blir mange besøkende.
En mal for slik registrering er tilgjengelig på nettsidene repair-cafe.no.
Det bør lages egne husregler for besøkende på arrangementet. Husreglene må være tilgjengelige
under arrangementet. Arrangør og reparatører er ikke ansvarlige for skader som oppstår under
forsøk på reparasjon. Dette må komme frem i husreglene.

Veiledning for risikovurdering av arrangementet
Arrangøren av Repair café skal utføre en risikovurdering av sitt eget arrangement. Alle deler av
arrangementet skal vurderes mhp risiko for både besøkende, arrangører og frivillige.





Alle arrangører og frivillige må få innføring i rømningsveier og brannslokkingsutstyr i lokalet
Frivillige reparatører må være godt kjent med den typen verktøy de skal benytte
Det skal være førstehjelpsskrin som minimum utstyr for medisinsk hjelp
Avfall etter arrangementet skal fjernes på en forsvarlig måte. Ev. spesialavfall må leveres til
godkjent mottak.
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Gode råd








Gi de frivillige en innføring i rømningsveier, husregler og prinsippene for Repair café før
arrangementet starter.
Lag noen enkle husregler for besøkende på ditt arrangement. Reglene kan for eksempel
skrives på baksiden av flygeblader.
Lag køsystem hvor besøkende registreres etter hvert som de ankommer. Registrer navn,
telefonnummer og hva de ønsker å få reparert. Det kan også være greit å registrere om
gjenstandene ble reparert eller ei. En mal finner du på repair-cafe.no.
Det kan også være praktisk å ha en påmeldingsliste for eventuelle nye frivillige som kan bidra
ved senere arrangementer du er ansvarlig for. En mal finner du på repair-cafe.no.
Sørge for å ha nettilgang i lokalet hvor arrangementet skal holdes. Da kan reparatørene
eventuelt lete etter bruksanvisninger for produkter som skal fikses.
Det kan være fint å belønne frivillige reparatører med en lett lunsj e.l. etter at arrangementet
er ferdig.
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Verktøy- og utstyrsliste
Utstyr

Sign. ut

Sign. inn

Sign. ok
(kommune)

Førstehjelpsskrin
Symaskin (Bernette 5) 2 stk
Ekstra nåler til symaskin
Sakser, 2 stk
Hullstanser
Sysaker, diverse
Sikkerhetsnåler
Buksestrikk/dongeristoff
Målebånd
Knapper (vanlig og trykk)
2 stk hammere
Vinkel
Skrujern, flat/stjerne
Håndslipesett med sandpapir
Justerbar gripetang (Polygrip)
Avbitertang
Spisstang
Avisoleringstang
Stålbørster, 3 stk
Baufilsag
Fil
Rengjøringskluter
2 stk klemmer
4 stk hurtigtvinger
2 stk syler
AEG batteridrill
1 stk eske med småspiker/stifter
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1 stk eske med maskinskruer/skiver/muttere
Bor og bitssett, 75 deler
Kombinasjonstang 180 mm
Treskruesett 175 deler
Skyvelære
Kniv
Universalkniver (tapetkniver)
Tre og hobby lim, universallim, kontaktlim
Mobilreparasjonssett, 17 deler
Urmakersett
Lommelykt
Kabelsnelle 10 meter (2 stk)
Kabelsnelle 4 meter
5 stk arbeidslamper
Weller WHS 40 loddestasjon
Sett med loddeverktøy
Komprimert luft
CRC 5-56 (rustløser)
Multispray WD-40
Sekskantsett (Torx)
Multimeter
Eliminator (3-12V)
Batterier (AA, AAA og knappcelle)
Pipe og skrutrekkersett
2 stk vernebriller
2 stk skjøteledninger
Sugro
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Trenger verktøykassen påfyll av noe før neste gang den lånes ut?

Savner du noe i verktøykassen?
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