
  
 
 
 

 

Dragets festmanual 
 
 



Viktig information 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 
 

Från Valhallavägen 
Till gula K, Teknikringen 34: 
Sväng av Valhallavägen upp på Drottning Kristinas väg. 
Kör rakt fram upp för Osquars backe, förbi arkitekthögskolan 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 först bokas via kongligkemi.se 
 
Inför varje evenemang som inkluderar mer än 20 personer måste en anmälan om 
FEST skickas till KTH. Detta görs via Kemisektionens Klubbmästare (kkmasters@k.kth.se) 
senast 15 arbetsdagar innan evenmanget, inkludera då:  

1. Namn och telefonnummer på FEST/STAD-ansvarig 
○ Om ni inte har tillgång till en FEST/STAD-ansvarig så kan Kemis Klubbmästeri 

förse er med en sådan.  
2. Tid och datum för evenemang  

○ Dragets serveringstillstånd gäller fram till 03:00 
3. Typ av evenemang  

○ Pub 
○ Fest 
○ Filmkväll 
○ Gasque  
○ Middag  
○ Möte  

4. Om alkoholservering kommer ske 
 
Om servering av alkohol planeras så skall en alkohol beställning skickas via mail till 
spritis@k.kth.se senast 14 arbetsdagar innan evenemanget. Inkludera vilka spritsorter som 
önskas, samt om ni vill ha standard sortimentet. Juice, is och andra förbrukningsartiklar får ni 
som eventansvarig själv köpa. Spara alla kvitton och lämna dessa till kemisektionens 
Sexmästarinna (sexmaster@k.kth.se).  
 
Notera att inga alkohol beställningar eller fest-anmälningar behandlas under 
tentaperioden.  
 
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 ett påslag på 
125% av inköpspriset måste göras. Inköpet görs enklast genom att kontakta sektionens 
Sexmästarinna (sexmaster@k.kth.se) senast 7 arbetsdagar före eventet, som ger er pengar för 
inköpet. Spara alla kvitton från inköpen och återlämna dessa till Sexmästarinnan. 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 återlämnings kvittot och pengarna ska gå till Sexmästarinnan. 
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Dragets serveringstillstånd avser sektionsmedlem + 1 gäst. Sektionsmedlemskap 
kontrolleras i dörren genom uppvisande av mecenatkort med THS Kemisektionens 
logga på.  
 
Notera att det högst får vistas 149 personer i sektionslokalen, för sittningar är gränsen 100 
personer.  
 
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. 
 
Om evenemanget inkluderar mindre än 20 personer men planerar servering av 
alkohol så skall väktare upplysas om detta via teknologsökarnumret. Kolla av med 
Ordförande eller Klubbmästare om det är OK att öppna baren innan detta sker. 
 
Under event som har alkoholservering krävs det att man erbjuder tillredd mat. Efter klockan 
23.00 behöver utbudet inte vara lika brett, men mat ska fortfarande kunna erbjudas.  
Under eventet är det även viktigt att man ser till att ingen person under 18 år serveras alkohol, 
samt att man alltid erbjuder kunden kvitto. Det är även viktigt att Fest/STAD-ansvarig finns på 
plats under hela eventet, det är även Fest/STAD-ansvarig som lämnar lokalen sist.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur man gör en pub 

Planering 
Planera följande  

● Pubens tema 
● Mat  
● Om särskilda drinkar ska serveras 
● Dekoration 
● Facebook event  
● Spellista till puben  

 
Om det är en samarbetspub mellan organ så ska ansvar över följande områden definieras:  

● Bar 
● Dörrvakt 
● Inhandling av mat 
● Tillagning av mat 
● Ev. aktivitet under puben 
● Städning 

 

Dag för evenemang  
Följande ska plockas fram 

● Från Secfunk  
○ Vattenkaraffer  
○ Shotglas  
○ Drinkglas  

 
● Från Mellanförrådet 

○ Barmattor  
○ islådan 
○ plastmuggar  
○ papperstallrikar  
○ plastbestick  
○ kvittoskrivare  
○ Klickräknare till dörrpersonal 

 
● Från Kassaskåpet 

○ Ipads  
○ Izettle kortläsare 

 
 



 
● Från Spritis 

○ Citron/lime  
○ Spriter & likörer  
○ Sockerlag  
○ Drink Utrustning  

■ shakers 
■ silar  
■ mätglas  
■ droppkorkar 
■ citruspress  
■ barsked  
■ kapsylöppnare  
■ muddler  
■ sugrör 

 
 
 

Strax innan öppning  
● FEST/STAD-ansvarig går FEST-rundan (SBA lappar finns i mellanförrådet)  
● Tänd kylen 

○ Öppna en av kyl dörrarna, tryck in haspen på undersidan av Carlsberg-skylten, 
vinkla upp skylten, tryck på lampknappen (längst till höger)  

● Dämpa Lokalbelysning  
○ håll in lampknapparna för att dimra belysningen. Lägg märke till ↓ symbolen på 

knapparna 
● Sätt på ljudsystemet  

○ Alla enheter ska vara på. För att höja ljudet används de två svarta enheterna, se 
till att de är någorlunda stabiliserade .Rör inte vridknapparna på den blåa enheten.   

● 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 

 
 
 



Vid stängning  
- Se till att alla besökare har lämnat lokalen  
- Kolla till på toaletterna så det ser rent och snyggt ut 
- Gå runt i lokalen och se till att det inte finns någon alkohol kvar (kolla bland mikrosarna, 

toaletterna, mysrummet, ovanpå organskåpen m.m)  
- Ställ in spriten  
- Diska glas  
- Fyll på kylen 
- Stäng av lampan i kylen (knappen längst till höger)   
- Sopa av golven  
- Torka av golven 
- Ställ tillbaka glas samt shotglas 
- Ställ tillbaka barutrustning 
- Ställ tillbaka barmattor 
- Ställ tillbaka kvittoskrivare 
- Ställ tillbaka karaffer samt plastglas 
- Ställ tillbaka sugrör samt droppkorkar 
- Ställ tillbaka stolar och bord  
- Torka av eventuella kladdiga bord. 
- Släng sopor och kartonger  
- Släng glaskross  
- Lägg tillbaka ipad & izettle i kassaskåpet  
- Stäng av ljudsystemet  
- Lås båda kylarna  
- Placera in/ut lista i sexmästerinnans fack.  

   
Fest/STAD-ansvarig ska lämna lokalen sist, samt se till att lokalen är städad.  
 


