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TILLSYN   

- Sätta på värmen vid uthyrning (i samarbete med uthyrare) 

- ”Kolla av” före och efter uthyrning   

Värme nedsatt (oljeeldningen nersatt till 10 grader och luftvärmepumpen till 16 grader)   

Fönster stängda    

Dörrar låsta    

Diskmaskin tömd på vatten, kranen under 

diskbänken avstängd och luckan öppen.   

- Kontinuerlig tillsyn samma som ovan samt koll av eldningsolja. 

- Se till Scoutgården, inklusive uthus, både in- och utvändigt så att 

ingen skadegörelse eller annat skett. Minst 2 ggr per vecka.   

-  Brandsyn    

- Vid egna möten och arrangemang ledda av scoutkårens 

medlemmar, sätter respektive ledare på värmen vid behov 

eller ber tillsynsansvarig om detta.   

   

      

SOPOR OCH TUNNOR   

- Soptunnan ut varannan vecka, ojämn vecka.    

Ställ ut tunnan tisdag kväll, en bit ut på parkeringen med 

locköppningen vänd ut åt gatan.   

  

- Tömma sopsäckar, papperskorgar (kök och toalett) och eventuellt 

skräp inne och i källaren.   
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- Tömma sopsorteringen i respektive plastpåse och lämna till 

återvinningscentralen.   

- Kolla så komposttunnan i köket är tömd.   

      

SNÖSKOTTNING   
  

- Sopa trappa och ramp fria från snö. Observera eventuellt snöras 

från taket, vilket kan ge isbekymmer på både trappa och ramp.   

 

- Skotta och sanda (vid behov) framför huset.   

 

- Plogning av hela parkeringen och gårdsplan.    

Kontakta Kåsentorps maskinstation,  

Mats-Ove 0512-241 33, 070-3776254,vid behov.   

  

      

UTHYRNING   

- Ta emot bokningar   

- Lägga ut bokningarna på scoutkårens hemsida   

- Lämna ut nyckel   

- Informera nya gäster om värme, diskmaskin, städning etc.   

- Sätta på värme i god tid tills gästerna kommer   

(i samarbete med tillsynsansvarig) 

- Vid egna möten och arrangemang ledda av scoutkårens 

medlemmar, sätter respektive ledare på värmen vid behov 

eller ber tillsynsansvarig om detta.   
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GRÄSKLIPPNING   

- Klippa gräset, regelbundet, vid behov under sommarhalvåret.   

- Hålla gräsklipparen i ordning.   

- Fixa bensin och olja vid behov.   

   


