
Städning av stugan 2015

Vi har under många år haft hjälp av Falu kommuns "Dagliga verksamhet" 
med städning av klubbstugan. Det har varit fantastiskt och vi tackar så 
väldigt för alla år som vi haft förmånen att gå in i en nystädad stuga, utan
att någon medlem behövt lyfta ett finger`! TACK! 

**************************************************************

Nu är det nya tider, vilket innebär att vi medlemmar själva ska städa 
stugan. Tanken är att vi städar varannan vecka under "lågsäsong" och en 
gång i veckan under "högsäsong".  Titta på städschemat och leta rätt på 
ditt namn ! Finns du inte med – skriv upp dig! Förhoppningsvis ska det 
räcka med en gång per år.

• Då vi på Falu BK tillåter hundar inne i stugan, blir det förståss 
ibland extra lortigt. Det är viktigt att var och en röjer under det 
värsta efter sin hund, detsamma då det varit kurser.

• Eventuella "träningsmattor" etc. Skakas av och rullas ihop efter 
användadet ( lägg in i förrådet).

Städmaterial
Städmaterial finns i städskåpet utanför köket samt i ett av förråden.
På städskåpets dörr (insidan) finns städinstruktioner.
Fattas det något? – kontakta Maria  070- 526 55 90 / 
mariaryd@hotmail.com

mailto:mariaryd@hotmail.com


Städschema 2015
• Endast ett  namn är uppsatt på de flesta veckor, men obs ni ska 

vara två, så hitta en person till och sätt upp listan i klubbstugan 
( jag "tog"  de namn jag hittade..)

• Finns du inte med på listan? – skriv upp dig! Förhoppningsvis ska det 
räcka med en gång per år.

• Behöver du/ni byta vecka? Byt med någon annan! Egenansvar gäller. 
Ingen är städpolis! Det syns ganska snart om det inte städas. 

VECKA NAMN 1 NAMN 2

2 Maria R Pernilla J

6 Sandra Noren Emma Olsson

8 Tina Skyllback Elin Skyllback

10 Britt von Reenen Anneli Johnson

12 Pia Eriksson- Thorne Anna Isaksson

14 Anna-Carin Jonsson

16 Rosie Berkemo Maria Fyhr

17 Anna Klingberg Kerstin Hagland

18 Anna Granath

19 Tomas Enbäck Cilla Borgljung 

20 Lotta Sundström

21 Lena Nordström Ylva Edbäck

22 Sandra Strand Karin Berggren

23 Eva Axelsson Eva Jonsson

24 Per-Inge Ekström Mikaela Carlsson

26 Tore Carlsson Charlie Fältman

28 Kennet Ahlvik  

30 Inger Olsson

31 Bosse Bergström

32 Evis Engman

33 Erica Dung Sara Stenqvist
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52 GOD JUL igen...

Fattas det något? – kontakta Maria  070- 526 55 90 / mariaryd@hotmail.com
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