
Vaktmesterliste for 2022 (2023) 

FEB-22 Reidar Lomeland 
Paal Harald Krogh 

Lerkeveien 6 
Kuhagen 26 

971 20117                        
404 12735 

MARS-22 Magnar Espedal 
Terje Helgeland 

Husafjellbakken 20 
Fiolveien 79 

906 23906 
40427086 

APRIL-22 Anders Lindefjell 
Peder Veen 

Barkveien 13 
Barkveien 24 

906 18837 
952 12414 

MAI-22 Bjarte Byrkjedal 
Rune Skogly 

Møllesvingen 3 A 
Tydebærveien 9 

41282318 
473 28675 

JUNI-22 Oddbjørn Byrkjedal 
Bjørnar Strandberg 

Bruraleitet 1 
Berlandsstien 6 

922 50265 
934 67908 

JULI-22 Finn Kjerpeseth 
Brynjulf Byrkjedal 

Myrabekkveien 1 
Skogsvingen 16 

95985709 
91152667 

AUG-22 Driftsstyret   

SEPT-22 Finn Kjerpeseth 
Thor Stokkeland 

Myrabekkveien 1 
Berlandshagen 7 

95985709 
416 32526 

OKT-22 Roald Andersen 
Alf Kristian Aadland 

Husafjellbakken 18 
Myrengveien 12 

930 17336 
915 99954 

NOV-22 Otto Lindefjell 
Kjell Børge Steinskog 

Rossåsbakken 13, Figgjo 
Ånundlia 11 

95992576 
93062661 

DES-22 Tor Arild Bruflodt 
Tormod Bjørsvik 

Ånundlia 13 
Ånundlia 35 

911 07008 
930 55621 

JAN-23 Anders Lindefjell 
Peder Veen 

Barkveien 13 
Barkveien 24 

906 18837 
952 12414 

FEB-23 Tore Vestre 
Kjell Inge Steinskog 

Kråkeberget 8 
Gitleberget 5 

913 78084 
906 05884 

Oppdatering av liste: Finn Kjerpeseth 95985709 
 

Vaktmesterens oppgaver : 
 
Utenfor huset:  

Hente opp boss og avfall og kaste dette i bossdunker. 
Strøing og snømåking foran innganger og i trappen ned til underetg. 
Større brøytearbeid kan avtales med kommunen eller andre med traktor. 
VIKTIG:  Raking av løv foran innganger om høsten. 
 
Inne i huset: 

Alle brukere av huset skal rydde etter seg. Påse at dette overholdes. 
Alle brukere av kjøkken skal vaske opp og rydde ordentlig i kjøleskap og kjølerom etter bruk. Påse at dette overholdes. 
Matvarer som er utgått på dato kan kastes. 
Dersom rot på kjøkkenet gi beskjed til siste bruker, eller du velger å rydde selv. 
Skifting av lyspærer. 
Utføre små reparasjonar ved behov. Informer driftsstyret ved større mangler. Pass på at alle rømningsveier er åpne. 
Rette opp stolrekker og kople sammen stolene. 
Ta ut filler og mopper fra vaskemaskinen og henge disse til tørk. 
Fyll litt vann i slukene dersom vond lukt på ganger og toaletter. 
 
Etter møter/arrangement: 

Påse at alle vinduer er lukket og at alle dører som skal låses er forsvarlig låst. 
Påse at alle lys er slukket. 
Påse at varmeovner\varmepumper er slått ned / av etter bruk.  
Påse at høytaleranlegget er slått av.  
Påse at oppvaskmaskiner er skrudd av og vann tappet ut. 

Påse at kaffi trakter på kjøkken i kjeller og kjøkken foaje er slått av for kvelden 

Etter endt vaktmesterperiode: 

Rapportere dårlig orden og eventuelle mangler til leder for driftsstyret. 



Vaktmesterliste for 2022 (2023) 

 
NB! Lever 2 plastlommer med nøkkel og instruks til neste vaktlag. 
 
 

 

 
TIL VAKTMESTEREN 

 
COVID-19 

 
 

Drifts styret hadde satt stor pris på om du som vakt-mester kunne hjelpe oss med å redusere smitte 
spredningen så langt det er mulig for oss på Ålgård Bedehus. Til deres informasjon har drifts styret 
etablert totalt 6 smitte vern stasjoner på følgende plasser i bygget. 
 
 

- 2 etasje – Benk på kjøkken (ungdomsloftet) + bord i gang 
- 1 etasje – Inngang til hovedsal + kjøkken i foaje 
- Kjeller – Inngang salong + kjøkken 

 
 
Hva skal hver stasjon inneholde: 
 
 

1 flaske hånd desinfeksjons-sprit (alternativt skum) 
1 flaske for møteleder/ansvarlig arrangør for vask av de mest 
utsatte berøringsflater 
Tørkepapir 
 
 
Det vi ber om er at dere sjekker disse stasjoner og eventuelt etterfyller dispensere/flasker. 
Vennligst sjekk om de ulike stasjoner har det utstyr som angitt ovenfor. 
Ved inngang til hovedsal er det plassert batteri drevet dispenser. 
 
Dersom dere trenger å etterfylle de ulike stasjoner finner dere det i kjeller (der lyspærene 
er). Dere finner også batteri i samme rom ved behov for batteri bytte på dispenser. For 
etterfylling eventuelt skifte av batteri på dispenser, åpnes den ved hjelp av nøkkel som er 
festet på dispenser.  
 
Ved spørsmål ring : Finn Kjerpeseth (95985709) eller Bjørnar Strandberg (934 67908) 
 
 

HUSK : VASKE/SPRITE HENDER FØR OG ETTER DIN RUNDE PÅ HUSET 

 
 

TAKK FOR HJELPEN 
 
 

Hilsen driftsstyret 02/22 


