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Närvarande: Se bifogad närvarolista. 
 

Frånvarande: Representanter för WF. 
 
1. Mötets öppnande 

Bert Ulander öppnade mötet och hälsade alla välkomna och gjorde en 
kort presentation av närvarande ledamöter i BFO:s styrelse och 

stugfogden Peter Johansson. De närvarade fick också presentera sig 
med namn och tillhörighet.  
 

Syftet med mötet var att informera och uppdatera hyresgästerna om 
vad är att tänka på när Ordenshusets lokaler hyrs, och främst då vad 

som gäller för köket och gillestugan.  
 
2. Checklistan för kök/gillestuga 

Stugfogden Peter Johansson informerade om att den checklista som 
finns i köket och skall fyllas i av alla som använder köket/Gillestugan 

har uppdaterats med några fler punkter samt har en översikt över 
bordens placering i ”grundplacering” med därtill hörande stolar i 

gillestugan.  
 
Stugfogden och de närvarande gav exempel på vad som inte fungerat 

när hyresgäster lämnat lokalerna: 
• Olåst grind/olåsta dörrar. 

• Lyset ej släckt i lokalerna. 
• Ej avstängd ugn som då stått på över helgen. 
• Kvarlämnade hoprullade dukar på borden längst nere i 

gillestugan. 
• Tomma vindunkar som lämnats. 

• Felsorterade sopor som ska till sopsorteringen. 
• Felaktigt tillbakalagda formar/skålar som gjort att lådorna tar 

”stryk”. 

• Dåligt städade golv. 
• Smutsiga bord. 

 
Här finns alltså en förbättringspotential! 
 

• Checklistan ska gås igenom och punkterna prickas av innan 
kök/gillestuga lämnas av hyresgäst. 

• Sätt tillbaka borden i grundmöbleringen. OBS! Borden får INTE 
dras utan SKALL lyftas! 

• Gå ett extra varv i lokalerna och kolla så att inget är glömt att 

göra.  
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• Kolla så att soporna sorteras rätt och lämna i avsedda kärl i 

soprummet. 
• Kolla så att alla lysen är släckta, även på toaletterna. 
• Lås alla dörrar, glöm ej dörren som är till höger om postfacken i 

trapphuset från gården.  
• Glöm ej låsa grinden! Man måste hålla låsets ”bygel” mot grinden 

så att låset blir ”stumt” och sen föra in nycken sakta så att det 
går att låsa. 

 

I köket finns pärmar för samtlig utrustning. LÄS instruktionerna 
ordentligt! 

 
Kolla logevåningen så att alla lysen är släckta samt att dörren till 
trapphuset är låst. 

 
Norrlands Miljövård städar en gång i veckan på torsdagar.  

 
3. Sopsorteringen 

Stugfogden Peter Johansson presenterade ett förslag på komplettering 
av sopkärlen i köket.  
 

Beslut: Innan eventuell komplettering av sopkärlen, se till att använda 
befintliga sopkärl, sortera rätt och töm rätt efter användandet. Se till att 

detta fungerar först. 
 

4. iZettle 

Det är viktigt att logga ut efter att iZettle har använts. Annars kan det 
bli problem för nästa användare.  

 
Önskvärt att en lista med alla användares namn och telefonnummer 
finns tillgänglig i köket om föregående användare glömt logga ur och 

behöver kontaktas.  
 

Skriv ner en anvisning på hur man loggar ur och vilken finns tillgänglig. 
 

5. Övrigt 

Stugfogden Peter Johansson köper in fler cognacskupor. Han fick också 

ett stort tack för att ha rengjort kaffetermosarna.       
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6. Avslutning 

Bert Ulander tackade för deltagandet och önskade trevlig helg.  
 
 

Bert Ulander      Anki Halén 

 

Bert Ulander      Anki Halén 
Ordförande      Sekreterare 

 
 
 

 
Bilaga närvaro 

 
 

 


