Detta skall du göra som stugfogde

Förberedelse:


Kontrollera i bokningslistan om/när Farstanäset är uthyrt.
 Om det är skolor som hyr, se till att omklädningsrum och skåpet för bastureglagen är låst.
 Om det är typ ”utländska löpare” som bor i scoutstugan, prata med hyresgästen och/eller kontaktperson om
de kan utföra delar av stugfogdens uppgifter.

I Storstugan:











Att alla fönster är stängda/hakade och fönsterluckor stängda.
Att spis, kaffebryggare är avstängda och kaffefiltret tömt.
Att kyl- och frysdörrar är stängda.
Att inga vattenkranar står och droppar.
Att vattenkranen till diskmaskinen är stängd och luckan öppen.
Att dörren till kontoret är öppen.
Att värmefläkten står i rätt läge och elementtermostat på 10 grader.
Att matvaror förvaras i stängda skåp så att inte våra fyrbenta vänner kommer.
Att sopkärl inomhus är tömda och locken stängt.
Töm askan ur kaminen. Lägg askan i skogen, men se till innan att ingen glöd finns kvar.

I omklädningsrum och bastu:








Att fläkten är avstängd. Stängs av invid säkringsskåpet.
Att inga vattenkranar står och droppar.
Att vattenutkastare vid vedboden är stängd på ut- och insidan (invid damduschen).
Att bastudörrarna är uppställda och termostaten i omklädningsrummen står på 10o.
Att ingen infravärme står på.
Att det finns toalettpapper på toaletterna och rena handdukar.
Att kvarglömda effekter läggs i avsedd korg vid omklädningsrummen.

Övrigt:








Om det har snöat, ska gångväg skottas från vändplan till stuga och omklädningsrum.
Att alla lås i stugorna resp. vedboden är OK.
Utelampor för övre förråden avslagna.
Att Samhall tömt soporna (vi lägger våra soppor i sandlådan på gården).
Ska göras var 2 - 3 vecka - ring Farsta Stadsdelsförvaltning 08-508 180 33 (Jan Ekman) om det inte görs.
Att låsen på locken på reningsverk och avloppsbrunn är stängda och låsta.
Att inga larm finns från avloppsanläggningen 1) luftpump (sitter i fågelholk N sidan scoutstugan) och 2) nivåvakt
slamtank (sitter i storstuga).
Om det finns ”busbilar” i området kring stugan eller utebliven snöröjning – ring trafikkontorets felanmälan 08651 00 00.

Förslag på när man skall besöka Farstanäset:




Fredagar och söndagar efter träningen för att slå av fläkten i omklädningsrummen och göra en kontroll enligt
listan ovan.
Måndagar som är första dagen efter helgen.
Dagen efter det att Farstanäset varit uthyrt, om man inte känner till att någon Södertörnare har gjort en kontroll.
T.ex. den som plockat in skärmar efter skolorienteringar.
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