Flickscoutkåren Åbo Vildar r.f.

Scoutkåren Pojkarna r.f.

Checklista innan du lämnar Kåken

Pricka av alla punkter på plats, underteckna och lämna tillbaka med nyckeln
Allmänt








Städa ur alla kojer/britsar, även under alla madrasser
Torka av bord, bänkar och ev. hyllor
Sopa och våttorka (moppa/sinipiiga) golven. OBS. Laminattvättmedel!
Stäng alla fönster och dörrar och se till att hakarna är på
Kolla att huvudströmbrytaren är avslagen
Töm askan ur samtliga spisar och kaminer, använd plåthinken. Töm i tunnan vid tuppen.
Fyll på ved så att det är fullt i alla vedförråd









Töm alla skåp på färskvaror så att inget lämnas kvar åt möss & råttor!
Diska, torka och ställ undan i skåpen. Lämna ej i torkstället!
Se till att spisen och arbetsborden är rena. Diska kaffekokaren!
Torka av skåphyllorna (dom ÄR slemmiga…!)
Ordning i kastrullskåpet! Kastrullerna lämnas upp-och-ner (inga möss ramlar i dem då)
Minns flaggan! Plats: Ovan skåpet. Är flaggan våt, hänger du den på tork.
Tömde ni skåpen?? Inventera torrskaffningen och skicka till Kåkfogden!

Kök

Övrigt

 Kolla att yttre dörren till bastun är ordentligt stängd (båda haspar + gummisnodden)
 Städa ute (även Sandgropen, stranden, planen, vägen), inget skräp i naturen. Hela













omgivningen ”räknas” vara vår. Även om det inte är vi som skräpat ner, är det vi som
städar upp!!!
Glöm inte att städa på tuppen. Sopa bänken och golvet. Fyll på papper, rosk bort. Töm
hinken och lägg i ny plastpåse. Reservpapper ovan dörren, - ej på bänken! Gnagarfara!
Städa efter vedhuggning o andra aktiviteter. Lyft in sågbocken, huggkubben och alla
verktyg på sina platser.
Finns det risk för frost skall man hälla kylarvätska (glykol) i avloppen innan man åker
(köket och bastun), ca 1 dl per vattenlås, annars fryser det sönder
Skriv i loggboken vid varje besök! OBS! Detta gäller alla som besöker Kåken! Och
loggbokens plats är Kåken. Den skall inte föras bort från Kåken!
Återställ allt på sina platser (även möblerna!)
Se till att alla inventarier och städmaterial finns på rätt plats, att alla sopborstar,
moppar och skurtrasor är rengjorda och att de hänger på ett sådant sätt att de kan
torka. Dvs. sopborstar med borstdelen uppåt (annars blir de platta)
Lås båda dörrar med hänglås. OBS. Öppningen neråt, spec. viktigt på vintern.
Ta med allt skräp till staden igen, även tomflaskor och fimpar.
Meddela Kåkfogden om något gått sönder eller tagit slut och behöver skaffas
Uppför er scoutmässigt då ni rör er i terrängen kring Kåken!

Ovanstående punkter åtgärdade
___/___ 20__

Namnteckning: ____________________________

VÄLKOMMEN ÅTER!
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Ledarkrux:------------------------

Kåkfogde (ÅV)
Susanne Björkman
0400-828 113

Kåkfogde (SP)
Felix Achrén
040-727 1113

