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RIKTLINJER FÖR MATLAGNING 
För matlagning i sektionslokaler 

Bakgrund 
Då det sen sommaren -16 inte längre får förekomma ugnar eller spisar i 
sektionslokalerna, vill vi förtydliga vad som är godkänt att göra i sektionslokalerna 
gällande mat. Reglerna och riktlinjerna är framtagna i ett försök att balansera två 
ståndpunkter: ett levande studentliv och campus samt en hållbar och ansvarsfull 
användning av lokalerna som KTH upplåter till THS. Det är även ett försök att visa att 
matlagning i sektionslokalerna och en hållbar användning av dessa inte är ömsesidigt 
uteslutande.  

Dessa regler gäller för sektionslokalerna på Campus Valhallavägen. 
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Riktlinjer 
I sektionslokalerna får det användas: 

• Glashäll med två plattor installerade av KTH 
• Microvågsugnar installerade av KTH 
• Värmeskåp 
• Toastjärn och liknande 

Matlagning får ske i begränsad omfattning med hjälp av de plattor som KTH 
tillförsett, då ventilationssystem och avlopp är inte dimensionerade för tillagning i stor 
skala. Under större tillställningar såsom till exempel Gasque ska matlagningen ske i 
Nymbles lokaler som är anpassade för större volymer.  

Grillning är tillåtet som tidigare, utan mängdbegränsning. Det viktiga är att man håller 
sig till grillplatser som följer reglerna framställda av KTHs Säkerhetsgrupp. Grillarna ska 
placeras minst 6 meter från närmsta husvägg, och inte vara i vägen för någon 
utrymningsväg eller ventilation. Kolgrillar är starkt rekommenderade. Förvaring av grillar 
och tillhörande utrustning ska ske på ett säkert och hållbart sätt med avseende på 
lokalerna och personerna som använder sig av dessa. Sektionerna ansvarar över att 
förvaringen sker på detta sätt. 
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