Spilleregler
for Idébutikken, Frederiksgade 78, 8000 Aarhus C

Hvordan bliver man medlem?
Når du har orienteret dig på hjemmesiden og/eller Facebook, kontakter du FO-Aarhus’ skoleleder,
Torben Dreier, på tlf. 22 20 49 55 eller på e-mailadressen td@fo-aarhus.dk. Han vil høre dig lidt til,
hvad din idé går ud på, og hvad dit projekt er, og det er ham, du laver en aftale med.
For at få adgang til Idébutikkens tilbud betaler du 400 kr. pr. måned. Du kan betale fra den 1. eller
den 15. i en måned.
Adgang/åbningstider
Der er åbent i Idébutikken man.-fre. kl. 9-16.00. Den første, der kommer om morgenen, henvender
sig i FO-Aarhus' administration i C-bygningen for at få låst Idébutikken op.
Hvis du forlader Idébutikken som den sidste og ikke har en nøgle til at låse med, henvender du dig
ligeledes i FO-Aarhus' administration for at få låst efter dig.
Når du har betalt 3 måneder forud, har du ret til at få udleveret en nøgle til Idébutikken. Nøglen kan
du beholde, så længe du er 3 måneder forud med huslejen. (Kontakt pedellen på tlf. 22 20 49 58.
Det er ham, der udleverer nøgler og alarmvejledninger).
Idéudveksling
En af mærkesagerne for FO-Aarhus’ Idébutikken er, at man deler sin viden med andre. Vi tror på,
at alle besidder forskellige kompetencer, som andre kan gøre brug af til gensidig gavn og
inspiration. På Idébutikkens Facebook side laver vi en lille profil med billede, hvor alle
medlemmerne bliver præsenteret med idé og kompetencer plus evt., hvad man kunne ønske sig af
sparring/viden fra andre. Derudover findes der en intern gruppe på Facebook, som yderligere
opfordrer til netværk blandt medlemmerne.
Vi afholder forskellige arrangementer, hvor medlemmerne af Idébutikken får lov til at dele deres
viden og invitere eksterne ind for ligeledes at dele. Disse aktiviteter bliver lagt ind på Idébutikkens
Facebook side, hvor man løbende kan følge med.

En anden af FO-Aarhus’ mærkesager er brugerinvolvering. Vi vil undervejs sammen med
medlemmerne udforske nye tiltag: Hvad har vi brug for, for at gøre Idébutikken endnu bedre?
Brug af lokalet
Idébutikkens arbejdspladser er mere eller mindre faste. Du lejer dig ind for den periode, du har
brug for lokalet, og så har du din egen arbejdsplads til rådighed. Dette giver en høj grad af
fleksibilitet og imødekommenhed over for nye brugere, som selv kan indrette deres arbejdsrum
omkring sig.
Der er gratis kaffe og te i det tilstødende køkken, som man kan lave ad libitum. (Du vasker
selvfølgelig op efter sig selv).
Lokalet og arbejdspladserne efterlades, som du selv ønsker at modtage det. Dvs. du rydder op
efter sig selv, lægger affald/madrester i affaldsspande, fjerner flasker mv.
Der må ikke ryges eller drikkes alkohol i lokalet.
Med i huslejen er der almindelig, daglig kontorrengøring af lokalerne.
Hvis der opstår problemer med f.eks. el, vand eller varme, kontaktes FO-Aarhus' pedeller på tlf. 22
20 49 58.
Internet og kopiering
Der er trådløst internet i lokalet, og koden til det kan ses i lokalet. Hvis der er problemer med
netforbindelsen, kan FO-Aarhus’ edb-medarbejder, André Lynard, kontaktes på tlf. 28 49 96 46
mellem kl. 8-12.00.
I FO-Aarhus' administration i C-bygningen kan man købe adgang til at kopiere (0,50 kr. pr.
sort/hvid kopi og 1 kr. pr. farvekopi i A4 størrelse).
Mødelokaler
I FO-Aarhus' administration i C-bygningen ligger en række mødelokaler, som du kan låne gratis.
Kontakt receptionen i C-bygningen og få dem til at booke, hvad du har brug for.
Forsikring
Dine ejendele er ikke dækket af FO-Aarhus' forsikring, så efterlad ikke værdigenstande ude af
syne.
Café Nicolai
I bygningen Vester Allé 8 (adgang gennem døren i baggårdsmuren) findes Café Nicolai, hvor der
kan købes sund og billig mad man.-tors. kl. 8.30-14.00).

