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Kom-ihåg-lista
För måndags/vecko-värdarna
• Sopa och vid behov torka av golven
• Torka av bord och ytor
• Se till att köket är fräscht. Diska om det behövs. Plocka undan. Meddela
Monica 070-2826007 om något behöver kompletteras eller är fel i köket.
• Töm soppåsarna inomhus och utomhus om det behövs. Om det ligger något i
påsen som våra inneboende (mössen) tycker om måste det slängas. Bär ut
soporna till den stora gröna soptunnan vid vägen. Tunnan ska alltid stå vid
vägen.
• Fyll på med toapapper och pappershanddukar på toaletten vid behov.
• Kolla BajaMajorna, torka ev av golvet och fyll på med toapapper samt
handsprit.
Observera att det ska städas och tömmas sopor på bägge våningarna.
Nyckel hämtas/lämnas hos Monica Karlsson (som bor på vägen mot klubben),
070-2826007.

MÅNDAGSVÄRD
I detta förtroendeuppdrag ingår också att du ska vara måndagsvärd mellan 18.00 –
19.30. Att vara måndagsvärd innebär att du ska bära en HBK-väst och vara
behjälplig med att hjälpa ev nya besökare till rätta, ge dem namn på en person
som kan besvara deras frågor eller hjälpa dem med deras problem – ifall du inte
kan det själv.
Måndagar har vi ju också möjlighet till skott-träning. Du behöver inte själv vara
den som skjuter, men bör kunna hjälpa till med att få någon att skjuta.

OBS! Städning sker varannan vecka. Vi har ingen måndagsvärd under
vintern ej heller under semestermånaden juli. Ni som har städning
under denna tid får agera måndagsvärd under en annan vecka. Se
schema.

