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ALLMÄNT
Ett av huvudsyftena med att bedriva ett kooperativ är möjligheten att själv vara med
och utforma barnens omsorg. På köpet fås en ökad samhörighet och kännedom om
andra familjer i Vilshärad.
Enligt stadgarna råder en skyldighet för medlemmarna att aktivt bidra till Måsens
verksamhet. Detta kan göras på många olika sätt och det är upp till var och en att ta
initiativ och bidra där man känner sig ha kompetens.
Föräldrar är alltid välkomna att följa eller aktivt delta och medverka i den dagliga
verksamheten.

Styrelsearbete och olika praktiska göromål samt aktivt deltagande på arbetsdagarna.

En jämn fördelning av uppgifterna skall eftersträvas. Styrelsen äger rätt att utse
ansvariga för olika uppgifter. Personalen kan självklart be om handräckning vid mindre
uppgifter.

Samtliga medlemsfamiljer ansvarar för sina ”städ- och underhållsveckor” enligt schema.
En trevlig uppgift som kan ges eller tas är att utgöra festkommitté och arrangera de
alltid uppskattade medlemsfesterna. Nya familjer brukar ofta få denna uppgift
tillsammans med några andra familjer för att snabbt lära känna varandra och komma in
i gemenskapen.

STÄD- OCH UNDERHÅLLSVECKA
Samtliga medlemsfamiljer är med och ansvarar för sin ”städ- och underhållsvecka” efter
ett löpande schema. Schemat finns på Måsens dokumentationsverktyg samt hemsida.
Byte av vecka får ske mellan familjer.

Inför veckan kvitterar man ut nycklar, som återlämnas till personalen.

Städning
Städning omfattas av en storstädning på helgen samt två veckostädningar på tisdagar
och torsdagar (SM 040916). Städrutiner, checklistor mm finns i pärm märkt med ”Städoch underhållsvecka”.
Städhjälp kan vid behov användas. Medlem som utnyttjar städhjälp ansvarar för att
kontrollera att städningen utförs enligt våra städrutiner. (ÅM 030127) Från och med
hösten 2013 finns även möjlighet att utnyttja tjänsten ”Organiserad städning” då
städningen inomhus utförs av städfirma som Måsen har avtal med.
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Måsen beställer storstädning två gånger per år runt nyår och i samband med
sommarsemester. Kostnaden för detta står föreningen för. (MM171022)
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Underhåll
Underhåll omfattas av Måsens utomhusmiljö enligt checklistan som finns i pärm märkt
med ”Städ- och underhållsvecka”. På sommarhalvåret ingår bland annat gräsklippning,
kantklippning samt kratta löv och under vinterhalvåret genomförs snöskottning och
sandning vid behov.
Matlagning & Veckohandling
Sedan den 17 september – 07 är det ett leveranskök som levererar lunchmaten till
Måsen, vilket gör att föräldrar och personal inte längre ombesörjer detta.
Veckohandling utfördes av ansvarig familj på helgen. Sedan mars 2012 sköts
veckohandlingen av personalen via Internet och utkörning.
ARBETSDAGAR
På Måsen är det gemensamma arbetsdagar ett par gånger per år, oftast på helger. Då
åtgärdar vi förslag som kommit in från medlemmar och beslutats av fastighetsansvarig.
Det kan handla om såväl nytillverkning som reparationer.
Hus och trädgård ges en översyn och ställs i ordning. Fastighetsansvarig fördelar
arbetsuppgifterna.
Större projekt bestäms på medlemsmöten och leds av utsedda projektledare.
UTHYRNING
Uthyrning fattas beslut av styrelsen.
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