Vårens arbetsträff
21 april kl.09:00 – samling vid lekparken
Paus med mat och dryck kl.12
Äntligen vår och dags för årets vårstädning!
För att veta hur mycket lunchmat vi behöver köpa in är det bra att ni meddelar så snart som möjligt om ni inte kommer
kunna närvara under städdagen. Meddela medlemmar i styrelsen eller maila till styrelsen@surkullan.se om ni inte
kommer kunna delta under städdagen. Kom samtidigt med egna förslag på hur ni vill hjälpa föreningen vid ett tidigare
eller senare tillfälle.
Nedan finns en lista på arbetsuppgifter samt en uppskattning av hur många personer som behövs för att utföra
uppgifterna under städdagen. Om du/ni blir klara med en uppgift så kontakta Mattias Granlund eller någon i styrelsen för
fler uppgifter som kan behöva genomföras.
Husen och gemensamma utrymmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måla grunden på samtliga hus, 5 personer
Putsa takfönster, 2 personer
Måla plåtdetaljer på taken, 2 personer (om vädret tillåter)
Smörj roterande dragkanaler på skorstenarna hus 1, 1 person
Rensa hängrännor, stuprör och lövrensare på samtliga hus, 2 personer
Städa bastu och tvättstuga, 2 personer
Ställ undan vägmarkeringsstolpar och sandlådor, 2 personer
Öppna vattenkranar på husgavlarna och bär ut vattenslangar, 2 personer
Sopa källartrappa samt källarutrymmen rena från grus hus 3, 1 person
Plocka ner julgranen, 1 person
Sopa kring trappan hus 1, 1 person

Parkområde
•
•
•
•
•
•

Trimma häcken vid fotbollsplanen, 1 person
Bär bort ris och grenar samt sedvanlig krattning och översyn av parken mellan föreningarna, +3 personer
Förbättra sandlådan (ta bort trasiga leksaker, gallra bort löv mm från sanden, jämna till sanden), 2 personer
Förbered för eldning, 2 personer
Rensa rabatt & städa trappor utanför tvättstuga och bastu, 1-2 personer
Rengör vägskyltar, 1 person

Övrigt
•

Tvätta åkgräsklippare samt sopaggregat. 2 personer

Föreningens kompostkvarn kommer ställas fram för uppdelning av mindre kvistar och grenar. Därtill vill vi att
medlemmarna är ordentliga och slänger eventuellt blomster- och jordavfall till höger vid kompostområdet så att vi enkelt
kan sortera ut större grenar (som läggs till vänster…) som kommer läggas upp för eldning.

Varmt välkomna!

