
JOURLISTA 2016 vecka 27 – 52 

 

Vecka Namn Telefonnummer 

27 Gunilla Ottersten  

28 Sune Strutz  

29 Thomas Svensson  

30 Malin Pettersson  

31 David Henriksson 070-1754597 

32 Mikael Olsson 070-4017284 

33 Sten Gustavsson  

34 Anna och Johan Nordsäter  

35 Ulrika Kaborn  

36 Jim Mattsson 070-9640498 

37 Gunilla Ottersten 0708-849407 

38 Hans Larsson/Inger-Lise Eriksen 12432 

39 Per Sandström 10206 

40 Mia och Gert Andersson 076-8058216 

41 Karin och CG Strutz 61876 

42 Mikael Bäckström 12464 

43 Jan Johansson  

44 Lasse Johansson 12225 

45 Yvonne och Arvid Galborgen 10365 

46 Hanne Jensen 22039 

47 Familjen Eriksson 0702-312582 

48 Tobias Magnusson  

49 Josefin Augustsson 0702-387299 

50   

51 Gunilla Ottersten 0708849407 

52 Styrelsen  

 
Om den veckan du tilldelats inte passar dig tar du själv kontakt med någon annan på listan för byte. 

Vad som ingår i jourarbetet finner du i PM som du hittar nedan.  

 

Vi har numera automatlås viket innebär att vi inte behöver låsa upp eller låsa dörrarna om kvällen. 

 

Eventuella frågor ställs lämpligen till ordförande Gunilla Ottersten på telefonnummer 0708-849407 

eller per mail gunilla.ottersten@gmail.com

mailto:gunilla.ottersten@gmail.com


PM JOURTJÄNSTGÖRING TAVLAN 

 

Det är nu enklare än någonsin att ha jouren på Tavlan eftersom vi numera har automatlås som gör att 

dörrarna öppnar och låser sig automatiskt.  

Att ha jouren innebär att göra en daglig tillsyn i omklädningsrum, på toaletter och i värmestuga där man 

vid behov städar samt tömmer papperskorgar, fyller på pappershanddukar och toalettpapper. Mer rejäl 

städning sker på söndagen. Vid snö behöver du också skotta trappan och utanför ingången till Tavlan 

och är det halt behöver du sanda.  

Den mer noggranna städningen innebär att tömma soppåsar, rengöra handfat och toalettstol. I 

duschrummet tvättas golvet med rengöringsmedel och skrubbas med borste som finns där. Ta bort 

eventuellt skräp som ligger på golvbrunnarna (ni behöver alltså inte städa nere i golvbrunnarna). I 

övriga utrymmen sopas golven/dammsuges samt våttorkas.  Den röda dammsugaren är en 

grovdammsugare vilket gör att den fungerar även om det är blöta fläckar i omklädningsrummet.  

Städmaterial hittar du i rummet med dörren som finns mellan toaletterna. Observera att denna dörr 

behöver låsas upp samt även låsas med journyckeln. Om något börjar ta slut eller är helt slut 

meddelar du detta till Gunilla Ottersten på tel 0708-849407 eller gunilla.ottersten@gmail.com 

När din vecka är över lämnar du journyckeln till nästkommande på jourlistan.  

 

OMKLÄDNINGSRUMMENS ÖPPETTIDER: 

Måndag - Torsdag   07-21 

Fredag - Söndag  07-17 

Helgdagar   07-17 

 

BASTUNS ÖPPETTIDER: 

Onsdagar    16-20  

Lördagar   13-16  

Alla helgdagar håller bastun stängd. 

 

Vi är mycket tacksamma för att du ställer upp för Eds SK och håller Tavlan snygg och städad! 

 


