HÄRBRET

Skötsel av gemensamma tillgångar, och ”månadsansvar”

Den ansvarige skall under månaden kolla och se över hus och ute så att allt fungerar och
är rent och snyggt
Trapporna:
1101 och 1102 sköter trappan ner till första avsatsen.
1001 och1002 sköter trappan från och med första avsatsen, entrén och trappan ner till
källaren. Uppdelat på varannan månad. Sopa, damma lister, torka vid behov. Minst en
gång/månad.
Tvättrum:
I tvättrummet gäller att den som tvättat städar efter sig. Skruva av vattnet till tvättmaskinen.
Spola av tvättmedelsbehållaren. Töm filtret längst ner.
Torktumlaren: Gör rent filter i luckan,
Ta bort ludd och skräp på silen till avloppet.
Torka av och håll rent på egna hyllan.
Ansvarig: Städa golvet, torka runt fönster, ta bort skräp bla spindelväv från taket och
väggarna, torka av elementet. Kasta skräppåsen.
Källargången:
Ansvarig: Sopa, ev dammsug. Torka av dammsugaren och byt dammsugarpåse vid behov.
Köp nya när de gamla är slut. Sträva efter att källargången är tom på föremål.
Dammsug filter till luftavfuktaren.
Hobbyrum:
Var och en gör rent efter sig. Ansvarig: sopa eller dammsug golvet, töm skräppåsen någon
gång under månaden.
Cykelrum:
Var och en som använt verktyg ställer tillbaka-rengjorda. Vi har bestämt att förvara alla våra
extradäck i skyddsrummet. Samla föreningens (ej lägenheternas privata) grovsopor i gamla
soprummet med ingång från utsidan.
Ansvarig: Sopa ev. dammsug golvet.
Pannrum: Bibbi är kontaktperson med Jönköpingskommun, fjärrvärmen. Har också ansvar
för stt kontrollera så att allt fungerar och ser bra ut.
___________________________________________________________________________
_______
Ute
Ansvarig: Klipp kanter runt gemensamma platser. Glöm inte vid staketet mot gatan.
Rensa vid behov.
Ta bort ogräs och skräp från plattgången.
Skyffla – rensa ogräs i nedgången till källaren, och runt stenmuren mot gatan.
OBS!! Ta bort löv och skräp från avloppet och utrymmet utanför dörren till källaren.
Om skräpet får ligga kvar blåser det tillbaka till avloppet.(om det blir stopp i avloppet
kan vatten rinna in i källaren
Grusa vid halka. (Räcker med en smal gång på plattorna.)
Var och en snöskottar sin egen parkeringsplats. Hjälps åt med gästparkeringen och övrig
skottning.
___________________________________________________________________________
_______
Gemensam städdag planeras, en på våren och en på hösten.
”Månadsansvarig” gäller en månad/gång. När månaden är slut lämnas allt snyggt och rent
till nästa lägenhet.

