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Klubbhusvärdar: 

Tillse löpande att husets skick är ”uthyrningsbart” och kolla att det finns: 

- toa- och hushållspapper 

- tvål och handdukar på toaletterna 

- filter till kaffekokaren 

- handdiskmedel 

- maskindiskmedel och sköljmedel (dunkar under diskbänken) 

- soppåsar 

- städverktyg och kemikalier (i killarnas omklädningsrum) 

Om något av detta saknas kontaktas Klubbhusansvarig. 

Kolla att säkringarna till bastu och diskmaskin är avstängda (nerfällda). 

Kolla att ventilationen är påslagen (normalt i läge 1). 

Kolla att vattnet till diskmaskinen är avstängt (vred på kranen på diskbänken). 

Kola att dörrarna till tjejernas, expeditionen och teorisalen är stängda, de rummen ska inte 

hållas uppvärmda. 

Dörrarna till toaletterna ska stå lite på glänt. Vid stark kyla ska värmen till omklädning, 

toaletter och hall slås på (brytare på elcentralen, innanför dörren till teorisalen). Elementen i 

killarnas omklädning och toaletterna sätts då på min (eller 10 grader). 

Klubbhusansvarig: 

Kontakta IT-sektionen (it@russ.se) vid bokad uthyrning så att det läggs ut i kalendern. Följ 

upp med kassören att förhyraren har erlagt hyran. 

Inspektera alltid efter en uthyrning. Om förhyraren inte åtgärdar bristen anlitas städbolag och 

kostnaden debiteras förhyraren. 

Vid behov initiera storstädning, fönsterputs mm – i synnerhet höst och vår. 

Vid behov av reparationer kontaktas sammankallande i Hamn- & materialsektionen 

Vid behov genomföra inköp (förbrukningsmaterial) som man själv upptäckt eller påtalats av 

Klubbhusvärden. Inventera med jämna mellanrum. 

Inför och under vintern: 

- stäng av vattnet till tjejernas dusch (två vred uppe vid taket ovanför dörren till bastun i 

killarnas omklädningsrum) 

 

- skruva bort duschslangen i tjejernas dusch och öppna kranen så att vattnet rinner ut.  

 

- häll i lite T-röd i golvbrunnarna i tjejernas och i bastun. 

- färgburkarna på hyllan inne på expeditionen ska flyttas till killarnas omklädningsrum. 

  

- luftvärmepumpen ska ställas in på 10 grader och dörrarna till köket, hallen och killarnas 

omklädning ska stå öppna. 

 

Temperaturen i huset övervakas enklast via väderstationen på nätet.  

www.ecowitt.net och logga in med it@russ.se och lösenord Russ1607 
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