Tilsyn på Stykket, Kårstua og Helkanseter

Dato: _____ Vår 2017

Sjekkliste for husrådet
JA
FELLES FOR ALLE HYTTENE
Sjekk at alle ovner er avslått. Hvis ikke, slå av.
Sjekk at alle lys er avslått. Hvis ikke, slå av.
Sjekk alle lys. Både lyspærer og lysstoffrør. Skift om nødvendig.
Sjekk om det er nok lyspærer,lysstoffrør og batteri. Hvis ikke, etterfyll.
Sjekk at alle vinduer er forsvarlig lukket. Hvis ikke, lukk dem.
Sjekk at det ikke er noen knuste ruter. Om noen ruter er knust, tett
provisorisk med plast, papp eller bygningsplater hvis det lar seg gjøre.
Meld fra til husrådet og kretskontoret så fort som mulig.
Sjekk at alle dører er låst. Hvis ikke, lås.
Sjekk at asken er fjernet fra ovnene. Hvis ikke, fjern det. Meld fra til
kretskontoret.
Sjekk at alle brannvarslere virker og at det er batterier i alle. Hvis ikke,
skift batteri eller brannvarsler. Meld også fra til kretskontor eller
husrådet.
Sjekk at støpslene til kaffetraktere og vannkokere er tatt ut. Hvis ikke, ta
dem ut.
Sjekk at det er ordentlig vasket. Hvis ikke, meld fra til kretskontoret eller
husrådet.
Se etter om at det finnes nok vaskeutstyr, dvs. gulvkluter, støvkluter.
langskaft, bøtter, støvsuger og vaskemiddel. Hvis ikke, skaff det.
Se til at det finnes oppvaskmiddel. Hvis ikke, skaff det.
Sjekk at det er nok ved. Hvis ikke, meld fra til kretskontoret eller
husrådet.
Sjekk om kapasiteten på utedoene er tilstrekkelig. Gi beskjed til
husrådet om kammerene er fulle. Skyll etter med ei bøtte vann hvis
nødvendig så slammet ikke "tårner" seg opp og for å dempe lukt.
Les av strømmåleren. Strømmåleren viser:
Sjekk sikringene, se at alt er i orden. Ved feil, varsle husrådet eller
kretskontoret så fort som mulig. ta ut sikring(er) hvis nødvendig.
Sjekk flaggstengene. Se til at flagglinen er i orden og at flagget er tatt
ned. Ta ned flagget hvis det er oppe, hvis flagglinen mangler eller annet
er ødelagt på flaggstenger: gi bekjed til Husrådet. Banner/vimpel må
gjerne henge oppe.
Sjekk uteområdene. Se til at alt er i orden, plukk opp ev. rask.
Se etter om det er utført hærverk. Hvis det er det, meld fra til husrådet
og kretskontoret så fort som mulig.
Se etter om senger, møbler og annet inventar er i orden. Om mulig, fiks
det. Hvis ikke, meld fra til kretskontoret og husrådet.
Samle alt Hittegods i hittegodskurv på stedet. Vurder verdien på
gjenstander. Verdifulle gjenstander tas med og det avklares med
Speiderkontoret hvor de skal oppbevares. Ta med etterspurte
gjenstander hvis det er kommet forespørsel.
SPESIELT FOR STYKKET
Sjekk at varme i pumperom og bad er slått på i vinterhalvåret.
Gjelder fra september-mai.

NEI

Sjekk at det står varme på kjøkkenet i hovedhuset. Hvis ikke, sett
panelovnene på hakk nr 1. Dette er fordi vannet ikke skal fryse på
kjøkkenet. Av samme grunn kan kjøleskapet gjerne stå på
Dette gjelder i perioden september-mai.
Sjekk at oppvaskmaskinen er avslått og tømt. Hvis ikke, slå den av og
tøm den.
Se til at det er vaskemiddel til oppvaskmaskin. Hvis ikke, skaff det.
Sjekk at vannpumpen er avslått. Hvis ikke, slå den av. Bryter ved døra
mellom kjøkkenet og stua.
Sjekk at vannpumpen virker og at det kommer vann. Hvis ikke, finn
feilen (om mulig) og prøv gjerne å utbedre det. Meld fra til husrådet og
kretskontoret. Bryter ved døra mellom kjøkkenet og stua.
Sjekk at 2. Strindas minne er låst. Hvis ikke, lås.
Sjekk at varmekablene i vindfanget er slått av. Hvis ikke, slå av.
SPESIELT FOR HELKANSETER
Se til at skoddene (vinduslemmene) er lukket. Hvis ikke, lukk dem.
Ha i litt vann i toalettet hvis det er sjenerende lukt, bruk gjerne også
sanitetsbark. Det kan godt være et vannspeil i kammerene. Ha i litt glo
san på våren i april/mai og ved dotømming. Gi beskjed til husrådet hvis
det er tomt for Glo San eller Sanitetsbark som skal stå i roverhula.
Sjekk at brønnhuset er låst. Hvis ikke, lås.
Kommentarer/annet:

Dato

Signatur

Utfylt sjekkliste leveres til kretskontoret.
Sjekk hjemmesidene www.speidereventyr.no for kretskontorets åpningstider.
Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund
Neufeldts gate 3
7030 TRONDHEIM

