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 INFO KRING ATT VARA STUGVÄRD 2023 

NYCKEL 
Nyckeln går till entrédörren, förrådet inne i stugan och uteförrådet. Nyckeln lämnas vidare till nästa veckas 

stugvärd. 

ÖPPETHÅLLANDE 
Stugvärden ser till att stugan är öppen på tisdagar från kl 18.00–20.30 ca. 18.30 ger sig Leif-Arne iväg med 

barn/ungdomar/vuxna och är tillbaka strax efter 19.30. Kolla med föregående stugvärd och på hemsidan vad 

som gäller för ”din” vecka. Har du meddelat att du inte kan eller vill så kan du bortse från detta. 

Efter träningen kan man duscha, basta och umgås kring en enklare kvällsmat. Var och en betalar till stugvärden 

då man äter i stugan. Som stugvärd handlar du och serverar. Behåll de pengar som kommer in och ta hem den 

mat som blir över. Du väljer själv vad som serveras, mackor, fil, gröt, varma mackor, soppa, frukt. Det kan vara 

bra att till nästa veckas stugvärd rapportera hur många som ätit så att man vet hur många man kan räkna med 

till sin vecka. Stugvärden kan med de tränande komma överens om att de låser om det blir sent. 

Det finns en almanacka på anslagstavlan där det framgår vad som ska vara under veckan men framförallt finns 

upplysningar att hämta på hemsidan. 

INKÖP 
Då något tar slut eller saknas ska man ringa eller smsa till Annelie Ward, 070-547 89 32 så handlar jag in. 

STÄDNING 
Städning sker på valfri tid under veckan innan man lämnar över till nästa veckas värd. Om stugan är uthyrd tex 

fredag kväll ska det vara städat till dess. Städgrejor finns i förrådet innanför herrarnas. Titta efter på hemsidan 

om stugan är uthyrd under din vecka. Är stugan uthyrd lördag kväll eller söndag så ta gärna en titt på söndagen 

innan du lämnar nyckeln vidare till nästa stugvärd. Uthyrningsansvarig är Annelie Ward om det skulle vara 

något problem. Töm också soptunnan vid spåret. Ta med soporna för det finns ingen kommunal sophämtning. 

 

TILLSYN 
Vintertid snöskottning till entrédörren och sommartid gräsklippning vid behov. Titta gärna till stugan ett par 

gånger under veckan så att det inte har hänt något. Säg till Annelie om bensinen tar slut. 

VÄRMEANLÄGGNING 
Värmepumpen håller grundvärme ca 15 grader. Man kan höja temperaturen genom att ”stega” upp till vald 

temperatur på värmepumpens fjärrkontroll och ner igen då man inte längre behöver ha högre temp. 

Vill ni höja värmen: Höj på det vänstra vredet i hallen. Glöm i så fall inte att sänka värmen då du lämnar stugan. 

Justera inte på elementen! 

ÖVRIGT 
Stugkommittén består av: 

 Linda Lundström 070-370 88 98   

 Annelie Ward  070-547 89 32                                                                                                      

Janne Hakkarainen 070-953 36 68  

http://www.okvivill.se/

