NOKs klubbstuga i Ekensberg
Klubbstugan i Ekensberg är samlingspunkten för Nyköpings OK. Klubbstugan är öppen för alla
medlemmar och det är alla medlemmars ansvar att förvalta vår fina klubbstuga på bästa sätt.
Målet är att ha en bemannad klubbstuga med stugvärd den period på året då träning pågår.
Samtliga aktiva medlemmar i klubben ska bidra med att vara stugvärd en vecka per år. Ta hjälp av
hela familjen. Har du förhinder din vecka, så byt vecka med annan medlem. Är du inte uppsatt på
schemat? Hör av dig till stugkommittén.
Att var stugvärd innebär:
•

•

•
•

Stugvärdsveckan börjar på torsdagen. Torsdagen ska kommande stugvärd tillsammans med
veckans stugvärd städa klubbstugan. Torsdagar städas klubbstugan noggrannare än övriga
dagar vilket passar utmärkt då det är två veckovärdar som hjälpt åt.
Kom ihåg att sätta på bastun.
Söndag: Är det träning ska klubbstugan bemannas.
Tisdag: Bemanning av klubbstugan. Jämn vecka, ställ ut soptunnan för avhämtning.
Torsdag: Bemanning och tillsammans med nästa veckas stugvärd avsluta med städning.
Att bemanna klubbstugan innebär att du är på plats och öppnar klubbstugan ca en
halvtimme innan träningen börjar. Förbered för servering och håll serveringen öppen till alla
på plats har fått möjlighet att köpa förtäring. Efter avslutad servering städa enligt
städschema. Stäng och lås klubbstugan.
Det finns en särskild nyckel för stugvärdar. När du lämnar klubbstugan på torsdag kväll
lämnar du den vidare till nästa veckas stugvärd.
Prislista för servering finns anslaget på väggen i köket. Kassaskrin finns i garderoben i
förrådet i jämte köket. På stugvärdsnyckeln finns nyckeln till kassaskrinet.

Städschema
Tisdag: Sopa alternativt dammsug golven. Se över toaletter så de är fräscha och att det finns
toalettpapper och torkdukar. Vid behov töm papperskorgar. Skrapa bort vatten i dusch och bastu
samt ta bort skräp i avloppsbrunnen. I köket diskas allt som har använts under kvällen. Se till att
bänkar i köket är torkade. Torka borden i samlingsrummet.
Klubbstugan är uthyrd på onsdagar så det är viktigt att vi lämnar stugan fin till våra hyresgäster!
Torsdag: Tillsammans med kommande veckas stugvärd görs en noggrannare städning. Förutom det
som gäller på tisdagen våt-torkas golven. OBS! Våt-torka inte parkettgolvet i samlingsrummet, golvet
tål inte väta.
Söndag: Samma procedur som tisdagen.

