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TILLSYN   

- ”Kolla av” före och efter uthyrning 

Fönster stängda    

Dörrar låsta    

Diskmaskin urplockad, glansmedel i facket och luckan på glänt 

Soppåsar och kompost är uttagna  

Nya påsar isatta i papperskorgarna 

Utebelysningarna är släckta 

- Kontinuerlig tillsyn 

Både in- och utvändigt, källaren och uthus, så att ingen 

skadegörelse eller annat skett. Minst 2 ggr per vecka. 

Fönster är stängda och dörrar är låsta  

Diskmaskin urplockad, glansmedel i facket och luckan på glänt 

Utebelysningarna är släckta 

-  Brandsyn    

Vara behjälplig när brandsyn påkallas 
 

- Egna möten och arrangemang  

Vid egna möten och arrangemang ledda av scoutkårens 

medlemmar, sköts ovanstående av arrangemangsansvarig, ej av 

tillsynsansvarig.    

SOPOR OCH TUNNOR   

- Soptunnan  

Soptunnan ska ställas ut och in varannan vecka, ojämn vecka 

2021.    

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

locköppningen vänd ut åt gatan.  Ställ tillbaka tunnan, onsdag 

efter tömning. 

- Sopsäckar och papperskorgar   

Tömma sopsäckar, papperskorgar (kök och toalett) och eventuellt 

skräp inne och i källaren.      
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SNÖSKOTTNING   
  

- Trappor 

Sopa trappor (entré, äventyrare, källare) och ramp fria från snö. 

Observera eventuellt snöras från taket, vilket kan ge isbekymmer 

på både trappa och ramp. 

Ha koll på uthyrningar, på hemsidan.   
 

- Gångar 

Skotta och sanda (vid behov) framför huset och fram till 

äventyraringången.  

 

- Plogning  

Plogning av hela parkeringen och gårdsplan.    

Brukar skötas, utan anmodan av Kåsentorps maskinstation.  

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

      

UTHYRNING   

- Samordning 

All uthyrning ska samordnas av uthyrningsansvarig. 

- Hemsidan 

Lägga ut bokningarna i kalendern på scoutkårens hemsida.   

- Nyckel 

Lämna ut och ta emot nyckel till entrédörren. 

- Källaren 

Se till att dörren till källaren är reglad från andra sidan.  

- Hyreskontrakt 

Upprätta hyreskontrakt gällande värme, diskmaskin, städning, 

betalning av hyra, eventuell skadegörelse etc.   
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GRÄSKLIPPNING   

- Klippning 

Klippa gräset, regelbundet, vid behov under sommarhalvåret.   

- Underhåll 

Hålla gräsklipparen i ordning.   

- Service 

Fixa bensin och olja vid behov.   

   


