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Regler för uthyrning av skåp
1. Skåpen får lånas av studenter/teknologer som är

medlemmar i maskinteknologsektionen. I
undantagsfall även av dito i TD-teknologsektionen
(Teknisk Design) eller i Z-teknologsektionen
(Automation och mekatronik).
2. Ingen hyra tas ut för skåpen men däremot en

deposition på för närvarande 300:-. Den betalas i samband med utdelande av
skåpet. Depositionen återbetalas när skåpet återlämnas och är i ett acceptabelt
skick. Är skåpet inte i ett acceptabelt skick dras hela eller delar av depositionen.
3. När man tagit ut examen, avslutat sin studier eller lämnat teknologsektionen så

får man inte ha kvar skåpet. Töm skåpet och meddela Intendenten för att få
tillbaka depositionen.
4. Skulle nyckeln tappas bort, kontakta Intendenten för hjälp med att få upp låset.
5. Giltig e-postadress är ett krav, byter man adress måste man meddela

Rustmästeriet detta.
6. Rustmästeriet ansvarar inte för innehållet i skåpen. Stöldbegärliga saker bör inte

förvaras i dem.
7. Skåpet skall användas någorlunda regelbundet. Vid förfrågan från Rustmästeriet

om användandet har man två läsveckor (tentavecka ej medräknat) på sig att
svara. Svarar man inte, anser intendenten i Rustmästeriet att skåpet inte används

och att ”hyresgästen” inte är nåbar. Man har då förlorat rätten till skåpet. Om det
sedan finns behov av skåp så tömmer Rustmästeriet skåpet, byter lås och hyr ut
det på nytt. Innehållet förvaras i två läsveckor (tentavecka ej medräknat) efter
tömning av skåpet.
8. Förfrågning ifall man använder skåpet kommer vanligtvis 4-5 år efter

”hyresgästens” inskrivningsår. I misstänkta fall kan de komma tidigare.
9. Man får ha kvar skåpet under ett sabbatsår men man bör kontakta Rustmästeriet

så att skåpet inte blir tömt under tiden.
10. Intendenten har alltid rätt att återkalla rätten till ett skåp. Om det är misskötsel

som ligger bakom återkallandet så betalas inte depositionen tillbaka.
11. Skåpet är personligt och får inte överlåtas.
12. Dessa regler kan ändras utan förvarning. Det är ”hyresgästens” ansvar att hålla

sig uppdaterad om reglerna. Skåpsreglerna finns tillgängliga på Rustmästeriets
föreningsrum eller webben (http://mtek.chalmers.se/rustet/skap/ eller
http://www.rustet.se)
13. Allting på skåpen och runt om i skåpsrummen kommer betraktas som skräp och

slängas.
14. När intendenten kallar till skåpsutgivning kan man tacka nej max tre gånger

innan man förlorar sin plats i kön.
15. I och med att du ställer dig i kö till att få ett skåp godkänner du att

maskinteknologsektionen förvarar din personliga data under tiden som du står i
kö eller har ett skåp.
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