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formation vid nödsituation 
 
KTH Larmnummer: 08-790 77 00 
Vid akuta åtgärder - fara för liv, egendom och miljö. Ring även 112 
 
Teknologsökaren: 074-633 77 72 
Vid ej akuta ärenden till väktare. Väktaren svarar inte direkt, utan återkommer inom några 
minuter.  
 
Dragets adress: Teknikringen 36b, 114 28 Stockholm 
 
Uppsamlingsplats vid brandutrymning: 
Gula K; Teknikringen 34 
 
 
 
Vägbeskrivning på nästa sida! 
 
  



 

 

 
Vägbeskrivning Draget:  
 
Från Valhallavägen 
  
Till gula K, Teknikringen 34: 
  
Sväng av Valhallavägen upp på Drottning Kristinas väg. 
Kör rakt fram upp för Osquars backe, förbi arkitekturhögskolan och biblioteket. 
Fortsätt fram till gula K (Teknikringen 34).   
  
 
Till Draget, Teknikringen 36b: 
  
Sväng av Valhallavägen upp på Drottning Kristinas väg. Ta vänster och fortsätt på samma väg 
fram tills försvarshögskolan. Sväng höger in på Teknikringen, och sväng mycket kort därefter 
vänster in på Brinellvägen. 
Efter ca 150 meter, sväng höger in på Teknikringen igen. Kör rakt fram ca 180 meter och följ 
sedan vägen i en högersväng. Kör så långt det går upp för backen fram till en byggarbetsplats 
och ta sedan vänster in på Teknikringen 36b.  Entrén till Draget är till höger ner för en liten 
sluttning. 
 
 
 
Från Roslagsvägen 
  
Till Draget Teknikringen 36b: 
  
Sväng in på Björnnäsvägen. Följ Björnnäsvägen ca 250 m och sväng därefter in på Drottning 
Kristinas väg. 
Fortsätt ca 1 km på Drottning Kristinas väg. 
Vid försvarshögskolan, sväng vänster in på Teknikringen, och sväng mycket kort därefter 
vänster in på Brinellvägen. 
Efter ca 150 meter, sväng höger in på Teknikringen igen. Kör rakt fram ca 180 meter och följ 
sedan vägen i en högersväng. Kör så långt det går upp för backen fram till en byggarbetsplats 
och ta sedan vänster in på Teknikringen 36b.  Entrén till Draget är till höger ner för en liten 
sluttning.  
 



 

 

Information för dig som ska anordna ett evenemang i Draget 
Inför varje evenemang i Draget så måste Draget bokas via kongligkemi.se 
Inför varje evenemang som inkluderar mer än 20 personer måste en anmälan om 
FEST skickas till KTH. Detta görs lättast via Kemisektionens Klubbmästare 
(kkmasters@k.kth.se) eller i nödfall/specialfall Lokalansvarig (lokal@k.kth.se). 
Detta måste göras senast 7 arbetsdagar före evenemanget. 
 
Om evenemanget inkluderar mindre än 20 personer men planerar servering av 
alkohol så skall väktare upplysas om detta via teknologsökarnumret. Kolla av med 
Ordförande om det är ok att öpna baren innan detta sker. 
 
Om ni inte har tillgång till en FEST/STAD-ansvarig så kan Kemis Klubbmästeri 
förse er med en sådan. Detta görs via mailkontakt med kkmasters@k.kth.se senast 
15 arbetsdagar före evenemanget.  
 
Kl 03:00 aktiveras Dragets tysta larmsystem. Om ni planerar att vistas i Draget 
efter denna tidpunkt så skall Kemisektionens lokalansvarig ett par dagar i förväg 
kontaktas angående detta för avstängning av larmet.  
 
Dragets serveringstillstånd gäller från kl 11:00 - 03:00. KTH:s regler säger att vi 
får ha öppet 11:00 - 01:00 om ej ansökan om dispens har utförts. Ansökan om 
dispens görs i samband med anmälan om FEST. Dispensansökan skall vara KTH:s 
kontaktperson tillhanda senast 14 arbetsdagar före evenemanget, så kontakta 
Kemisektionens Klubbmästare eller i nödfall/specialfall Lokalansvarig en månad 
före evenemanget om dispens önskas.  
 
Om servering av alkohol planeras så skall alkoholbeställning göras via ett mail till 
spritis@k.kth.se senast 10 arbetsdagar före evenemanget. Skriv vilka spritsorter 
som önskas, samt om ni vill ha det vanliga pubsortimentet. Juicer, is och andra 
förbrukningsartiklar får ni som eventansvarig själv köpa. Spara alla kvitton och ge 
dessa till kemisektionens Sexmästarinna (sexmaster@k.kth.se).  
 
Om ni önskar att inskaffa egen alkohol till eventet så måste detta ske enligt 
sektionens serveringstillstånd; All alkohol måste köpas in för sektionens pengar 



 

 

och säljas för minst 125% av inköpspriset. Inköpet görs enklast genom att senast 7 
dagar före eventet kontakta sektionens Sexmästarinna på sexmaster@k.kth.se  
som ger er kontanter för inköpet. Spara alla kvitton från inköpen och återlämna 
dessa till Sexmästarinna. Alkoholen måste förvaras i spritis och om den tas ut 
därifrån så ska den skrivas ut som all annan sprit. Om det blir alkohol över så är 
det möjligt att lämna tillbaka till systembolaget. Den sprit som lämnas tillbaka 
behöver inte skrivas ut men återlämningskvittot och pengarna ska gå till 
Sexmästarinnan.  
 
 
Dragets serveringstillstånd avser sektionsmedlem + 1 gäst. Sektionsmedlemskap 
kontrolleras  i dörren genom uppvisande av mecenatkort med THS Kemisektionens 
logga på. För anordnande av ett evenemang för fler icke-kemister än vad 
serveringstillståndet tillåter så krävs ansökan om utökad krets. Detta görs via ett 
mail till kkmasters@.kth.se senast två månader innan eventet.  
 
  



 

 

 
Hur man gör en pub 
 
1-2 veckor innan puben: 
❖ Planera tema: 

● Speciella drinkar 
● Mat 
● Dekoration 
● Om lokalytan ska förändras 

 
❖ Se till att ett Facebookevent skapas, samt att det delas till de internationella 

studenterna via CIA.  
❖ Börja fixa en musikspellista till puben. 
❖ Kontakta sexmästarinnan för växelkassa om det krävs (via 

sexmaster@k.kth.se (föredraget) eller facebook) 
❖ Se till att ni har en FEST/STAD-utbildad person tillgänglig under pubdagen.  

 
1-3 dagar innan puben: 
❖ Handla: 

● mat 
● drinkingredienser + is 
● ev. dekor 

 
 
❖ Om det är en sammarbetspub mellan organ: Definera ansvar över följande 

områden: 
● Bar 
● Dörrvakt 
● Handlande av mat 
● Tillagning av mat 
● Ev. aktivitet under puben 
● Städning 

 
Pubdagen 



 

 

 
❖ Börja laga mat ca kl 15, beroende på hur lång tid matlagningen beräknas ta.  

 
❖ Följande ska plockas fram: 

 
● Från secfunk:(i grå skåpet) 

❏ vattenkaraffer 
❏ shotglas 
❏ drinkglas 

 
● Från mellanförrådet: 

❏ bar-mattor 
❏ kassan 
❏ islådan 
❏ plastbestick 
❏ papperstallrikar 
❏ plastmuggar 
❏ iZettle kortläsare 
❏ ev. drinkmärken i den blå byrån 

 
● Från spritis: 

❏ citron/limejuice 
❏ spriter & likörer 
❏ sockerlag 
❏ drinkutrustning (shakers, silar, mätglas, droppkorkar, 

citronpress, barsked, kapsylöppnare, muddler, sugrör) 
❏ Öppna kylarna (nycklar hänger på fladdermusen, häng lås i 

kylen) 
❏ dricks-burk (Mr.Tippo, en gulsvart flodhäst) 
❏ drinkbok 
❏ prislistor 
❏ klickräknare till dörrpersonal 

 
● om sektionsdrinkar ska serveras:  

❏ E-kolvar 



 

 

❏ Sprutor 
❏ Grape Tonic 
❏ organslaskblandning 

 
Strax innan öppning: 
 
❖ Gå FEST-rundan 

 
❖ Tänd kylen (Öppna en av kyldörrarna, tryck in haspen på undersidan av 

CarlsbergTM-skylten, vinkla upp skylten, tryck på lampknappen)  
 
❖ Dämpa lokalbelysningen (håll in lampknapparna för att dimra belysningen. 

Lägg märke till ↓ symbolen på knapparna) 
 
❖ Sätt på discokulan (flippa på switchen S3 i elskåpet) 

 
❖ Be människor i lokalen att lämna salen, samt flytta väskor och kläder upp till 

hyllorna i entrén 
 
❖ Ha ett uppstartsmöte där ni går igenom allt relevant inför kvällen t.ex 

drinkar, ansvar, byte av arbetspositioner 
 
❖ Klicka in (räkna) samtliga människor i lokalen och placera en dörrvakt med 

klickers i entrén 
 
❖ Öppna puben ca kl 17 

  



 

 

 
Vid stängning 
❖ En halvtimme innan stängning: 

● Dra sista beställning 
● Börja stänga och städa baren 

 
❖ Vid stängning: 

● Stäng av musiken 
● Tänd lamporna 
● Få ut alla gäster 
● Ha avslutningsmöte innan städningen 
● Börja städa 

 
❖ Checklista städning: 

❏ Skölj bar-mattor 
❏ Släng glaskross i avfallsrummet (glöm inte de gula hörselskydden i 

spritis!) 
❏ Fyll ölkylen 
❏ Plocka in sprit & likörer till spritis. Ställ i backar på golvet (utskrivet) 

(se till att inga oöppnade flaskor utskrivna) 
❏ Diska och plocka in drinkutrustning 
❏ Torka av bord och baren 
❏ Sopa golvet. Moppa även vid behov 
❏ Ställ i ordning bord och stolar 
❏ Fixa kassan (se kassa-instruktioner) 
❏ Kolla så att toaletterna ser schyssta ut 
❏ Stäng av discokula 
❏ Släck kylen 
❏ Kolla frysen efter sprit som legat på 

kylning 
❏ Plocka fram eventuella köksredskap som  

städats undan under preppningen av 
baren 

❏ Kontrollera att allt är låst och släckt 
❏ Släng sopsäckar  



 

 

 
Arbetsuppgifter under eventet 
 

FEST-ansvarig 
● Går FEST-rundan innan eventet öppnar 

 
● Ger SBA (FEST)-lappen till väktare när denne tittar till lokalen 

 
● Håller uppsikt över brandsäkerheten och nödutgångar.  

Viktigt: Blockera inte hissen! 
 

● Om evenemanget stänger tidigare än anmält till KTH: Ring 
teknologsökarnumret och meddela väktarna detta. 
 
 

 STAD-ansvarig 
● Håller uppsikt över att servering av alkohol sker i enlighet med Dragets 

serveringtillstånd 
 
 

Bar 
● Säljer mat och dryck 

 
Att tänka på: 
○ Undvik att överservera kunder alkohol. Ni är ansvariga för vad som 

händer med den alkohol ni säljer, och om en kund råkar illa ut är ni 
personligen ansvariga 

○ Öppna all dryck innan den serveras 
○ Erbjud alltid kunden kvitto 

 
 

 
Plock 

● Plockar upp skräp och glas i lokalen 



 

 

● Slänger glaskrossen 
● Assisterar bar - och dörrpersonalen vid behov 

 
Att tänka på: 

 
○ Ta ibland en titt in på toaletterna och mötesrummet. Där får ingen 

alkohol befinna sig 
○ Se till att dörrpersonalen får mat och dryck under kvällen 
○ De flesta läskflaskor och många stora (50cl) glasflaskor har pant. 

Samla upp dessa flaskor i röda och blå backar från secfunk.  
 
 
 

Dörr 
● Hälsar inpasserande gäster välkomna 
● Kontrollerar ålder, legitimation och kårlegitimation 
● Klickar gäster in och ut (håller koll på antal gäster i lokalen). I Draget får 

max 149 personer vistas 
● Ber gäster att förvara väskor och ytterkläder i hyllorna i entrén.  
● Viktigt! Håll uppsikt över alkoholgränsen! Ingen alkohol får tas med in, och 

ingen alkohol får lämna lokalen.  
 
 
 
Always carry a flagon of whiskey in case of snakebite. And furthermore, always 
carry a small snake. 
 
W.C. Fields 
 
 
  



 

 

 
Instruktioner kassan 
 

1. Koppla kassan till ett eluttag 
 

2. Tryck på lådöppning. Lyft ur myntlådan och räkna växelkassan.  
 

3. Tryck in beloppet + [00] + [växelkassa]. Ett växelkassakvitto skrivs ut. 
Kontrollera att detta belopp är korrekt. 
 

4. Om inte displayen visar “REG”, tryck på [x] tills “REG” visas. Kassan är nu redo. 
 

 
 Stängning av kassan 
 

5. Tryck på [lådöppning]. Lyft på myntlådan och titta efter kvitton från felslagna 
beställningar. Returnera dessa kvitton:  
Tryck på [retur], slå in alla felslagna kvitton från kontantbetalningar på samma sätt 
som vanliga beställningar slås in, tryck [kontant].  
Tryck på [retur] igen, slå in alla felslagna kvitton från kortbetalningar på samma 
sätt som vanliga beställningar slås in, tryck [kort].  
 

6. Dra Z-kvittot; Tryck på [x] tills displayen visar Z. Tryck [kontant]. Kontrollera att 
“dagsrapport” är markerad. Tryck [kontant] igen. Ett långt kvitto skrivs nu ut. 
Observera beloppet efter rubriken “kontant i lådan” som visas på kvittot.  
 

7. Räkna pengarna i kassan och kontrollera att de är äkta. Kontrollera summan med 
“kontant i lådan”. Skriv på baksidan av kvittot “Diff: ____kr”. Detta bör göras 
även om beloppet i lådan stämmer överens med det angivna kvittobeloppet.  
Kolla även rapport på iZettle appen och kolla diff på denna med.  

 
8. Lägg Z-kvittot i lådan och ställ tillbaka kassan i mellanförrådet.  

 
 
  



 

 

 
Att tänka på: 

● Vid kontantbetalning: Tryck [kontant] när beställningen slagits in. Var noga med 
att lägga alla sedlar åt samma håll, för att underläta sedelräkningen och 
falskhetskontroll i slutet av kvällen.  
 

● Vid kortbetalning: Ta först betalt av kunden via kortläsaren. Slå därefter in 
beställningen på kassan och tryck [kort].  
 

● Om ingen färdig knapp finns för det som beställs: Slå in beloppet + [00] + vad 
som beställs. 
ex: Om någon beställer en öl som kostar 35 kr slås det in som: 
 [3] + [5] + [00] + [starköl] + [kontant]/[kort].  
 

● Alkfritt (som inte är läsk 5 kr) slås in som [lättdryck].  
 

● Erbjud alltid kunden kvitto 
 

● Kassalådan behöver inte stängas mellan olika beställningar. En beställning 
termineras efter att [kontant] eller [kort] har trycks in.  
 

● Om du slår fel: skriv ut kvittot som vanligt och lägg det under myntlådan. Slå 
därefter in beställningen korrekt 
 

● När kvitton blir rosa så börjar rullen ta slut. Om inget kvitto kommer -  byt 
kvittorulle. Kvittorullar finns i mellanförrådet. Tips: tryck [RPF] för att mata ut 
kvitto vid kontroll att kvittorullen är korrekt insatt.  
 

● Vid kassafrågor: Kontakta Kemis Klubbmästeris sexmästarinna eller Googla 
“QUORION QMP2000 manual”.  
Sexmästarinna fram till sommaren 2017: Nicklas Prag, 070 0922233 
 

● Om displayen visar: 
“ELECTRIC JOURNAL - Kassans minne har blivit fullt. Tryck på [x] tills du 
kommer till Z tryck sedan in [102]+[Kontant] om detta inte funkar - kontakta 
sexmästarinnan. 
 
“DU GÖR FEL TRYCK C” - Du har slagit in ett felaktigt kommando. Tryck  
[CLR]. 
 

 
Instruktioner iZettle 



 

 

 
1. Välj en mobiltelefon som ska användas som kortterminal under eventet. 

 
2. Ladda ner appen “iZettle”. Inloggningsuppgifter finns på kuvertet som 

kortläsaren ligger i.  
 

3. Se till att du har internetuppkoppling. Öppna appen.  
Under fliken “mina produkter” finns färdiga knappar. Om det inte finns 
någon knapp för varan: Tryck på “belopp”, slå in beloppet och ta betalt.  
Gå sedan till den fysiska kassan och slå in beställningen. Avsluta med [kort].  
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Instruktioner ljudsystemet 
 

I sprekfunk (rummet till höger om Kajan/Draget-skylten) finns 
ljudkontrollen, samt baslådor som används vid större event. 

 
Inkoppling av ljudsystemet: 

(0. Koppla in basarna om dessa ska användas) 
 

1. Koppla in musikspelaren (iPod, mobiltelefon osv) till ljudkabeln vid hörnet i 
baren (3.5mm hane). Höj volymen till 90% av max och spela kontinuerligt 
en ljudfil.  
 

2. I sprekfunk: Det finns tre ljudlådor (slutsteg). Sätt på den översta lådan 
genom att klicka på den triangelformade knappen längst till höger. Den ska 
då börja lysa blått. 
 

3. På den andra ljudlådan: Vrid ner volymen på rattarna längst till höger 
(channel 1 och channel 2). Sätt på lådan genom att flippa strömbrytaren i 
mitten på lådan.  
(3.5. Om basarna används, gör även detta för den nedersta lådan) 
 

4. Vrid upp channelvolymerna på låda 2 (och 3) tills önskad volym uppnåtts. 
 

5. Om ni ska ändra volymen under kvällen så kan detta göras direkt på 
musikspelaren.  
OBS! Koppla inte ur musikspelaren! 
 

6. För att stänga av ljudet: Upprepa steg 1-4 baklänges.  
 
 
 
 



 

 

Utskrift av alkohol från spritförrådet 
 
Tag en utskriftslapp, anteckna datum och event på lappen och sätt upp på 
spritiskylen med en magnet. Markera på lappen allt som skrivs ut under kvällen, 
inkl vin & sprit.  
 
Tips:  
 
● Sprit & likör som står i plastbackar på golvet är redan utskrivet 
● Varje rad i ölkylen håller ca 7 små flaskor eller 5 stora flaskor. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillberedning av sektionsdrinkar: 



 

 

 
Organslask: Häll 8 cl organslaskblandning i en E-kolv. Fyll upp med Grape 
Tonic. Stoppa i ett sugrör och servera.  
 
Pris: 65 kr utan märke / 80 kr med märke. Färdiga knappar finns på kassan. 
 
 
Vaccin: Fyll en halv mugg med det önskade vaccinet. Sug upp 3 cl i en spruta. 
Servera sprutan, och be att få tillbaka den efteråt.  
 
Pris: 30 kr utan märke / 50 kr med märke. Slå följande på kassan: 
För vaccinet: [3] + [0] +  [00] +  [sprit] 
För märke: [2] +  [0] +  [00] +  [pryl] 
 
 
 
 
 
 

Drinkterminologi 



 

 

 
shake = skaka med is 
 
stir = rör om med barsked 
 
strain = sila med barsil (sätts på shakern) 
 
fine strain = sila med en fin sil (liten sil) 
 
skikta = häll upp drinken i olika lager. Detta görs genom att hälla ingredienserna i 
ordningen minskande densitet. Höll ingredienserna på baksidan av en barsked som 
du långsamt för längsmed vätskeytan. Tips: Gräddlikörer brukar ha låg densitet. 
Grenadin och syrups har hög densitet. 
 
Frosta = tillföra socker/salt till kanten av ett drinkglas. Doppa/smeta glaskanten i 
citrusjuice och rör sedan runt i socker/salt på en liten tallrik.  
 
Garnera = utsmycka drinken innan servering. Innebär oftast en lime eller 
citronskiva på glaskanten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


