
 Paradiset Hanvedens vänner

Arbetsbeskrivning för Stugfogdar (2011-01-15)

Försök besöka Paradiset tisdagar och/eller fredagar. Följande bör utföras:

Torpet och Gillestugan
• Kontrollera att städningen efter uthyrning är tillfredsställande utförd. Ta en titt i kylskåpet 

och släng all kvarlämnad mat, termostaten skall stå på 1. Listan över uthyrningarna finns i 
Stugfogdarnas pärm i Lillstugan. Om skadegörelser upptäcks som är orsakade av 
hyresgäst eller om stugorna är lämnade utan tillfredsställande städning kontaktas Anders 
070 618 47 89.

• Kontrollera att det är fritt från aska under ugnen i vedspisen. Aska ur vid behov. Om det är 
fullt där stoppas luftflödet och det går inte att tända spisen. Det finns en askhink att koppla 
till dammsugaren om större uraskning behövs. 

• Kontrollera att brandsläckare och brandvarnare finns på avsedda platser, samt att de är i 
ordning 

• Fyll på vedförråden i Torpet, Gillestugan och i Lillstugan om det behövs. Spänta lite 
stickor till stugorna! Ved tillhandahålls av Huddinge kommun. Ta in tändkuddar från 
Lillstugan om de är slut.

• Kontrollera att värmen är påslagen i Torpet och Lillstugan under vintern. Elementen skall 
då vara inställda på 10 grader. Dörr under diskbänk i torpet skall vara öppen vintertid.

Toaletter och tvättrum

• Byt latrintunnor vid behov. De fulla tunnorna placeras i avsedd skrubb där lock och nya 
tunnor finns. Kom ihåg toan på parkeringen. Sommar: Skölj ”kisstrattarna” på toan med en 
skopa vatten. Vinter: Om kisstratten frusit, försök med hett vatten, oftast är det första biten 
som frusit.

• Kontrollera att det finns vatten och ren handduk i tvättrummet (ta bort vattnet vid 
frostgrader).

Övrigt

• Kontrollera att flaggan är intagen samt om så erfordras upphängd för torkning.

• Fyll på broschyrer i lådan vid Anslagstavlan (Föreningens folder, kommunens ”Paradiset” 
och ”Utflyktsguide”) om de är slut. De finns att hämta i två plastbackar med lock som finns 
i Lillstugans farstu. Meddela Gunilla om de är slut.

• Kontrollera att planen och gångarna är sandade vid behov. Sand och sandskopa finns i 
cementröret.

• Fyll fågelmataren med frön om det behövs (under vinterhalvåret).

Om ved saknas i vedboden, snöröjningen eller sophämtningen inte fungerat, kontakta 
Janne Eriksson, 0709-750 528. Det gäller också om du upptäcker brister utefter 



lederna (ved saknas, spänger dåliga etc). Karta för markering av brister på lederna 
finns i pärmen.
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