Retningslinjer for brug af KulturHotellets keramikovn
For at benytte KulturHotellets keramikovn, skal du først godkendes, så vi er
sikre på man ved hvordan man betjener ovnen. Dernæst skal du tilhøre en af
følgende brugergrupper:




Underviser i Kulturskolen, aftensskolen eller lignende.
Medlem af en forening
Arbejde med børn og unge eller socialt udsatte i kommunen.

Anvendelse af materialer i ovn
Der må kun brændes stentøjsler i ovnen.

Booking af ovn
Det er meget vigtigt, at man bruger vores booking system der ligger på
KulturHotellets hjemmeside. Husk både at booke den dag du sætter din
brænding i gang samt den dag du forventer at tømme den (gerne med
tidspunkt). Hvis ovnen ikke er tømt inden for angivet tidsramme, har andre
brugere ret til at tømme ovnen.
Sikkerhed
Vi har mange børn i huset, så det er meget vigtigt af sikkerhedsmæssige
årsager, at hængelåsen ALTID sættes på. Hængelåsen hænger på
indersiden af reolen i kælderen. Koden er 112.
Der må ikke stå brændbart materiale i form af eksempelvis møbler tæt ved
ovnen. Der skal være en sikkerheds zone på minimum 1meter rundt om
ovnen.
Opbevaring og hylder til tørring
Faste beboer af huset (fx. kulturskolen og anden undervisning, der foregår
på KulturHotellet) har mulighed for at have ler stående, tørreplads i form af
hylder, glasure m.m. Andre brugere skal fragte deres ting frem og tilbage i
kasser. Det er vigtigt, at hylderne med navn på ikke bruges af andre end de
tiltænkte.
Vedligehold
Der er desværre ikke ressourcer til en værkstedsførene, og det er derfor alle
brugeres ansvar, at man sørger for at:




smøre med plade-pulver på pladerne, hvis det trænger
feje, hvis der er støvet på gulvet
fjerne rester, hvis glasuren er brændt fast. Hvis uheldet alligevel er
ude, fjernes det med den indkøbte hammer og mejsel, m.m. Vi
opfordrer til at bruge kiks.
Med tiden kommer hver forening/organisation til at have deres egne
plader.

