Handlingsplan städdag 161016

1. Sopa alla P-ytor
Sopa och plocka ogräs på alla P-Platser. Besprutas med ogräsättika.
Redskap: Spruta + Ättika, sopsäckar, mm.
2. Måla alla P-rutor
Måla färdigt parkeringslinjerna på P:1
Redskap: målningsmallar + färg.
3.Buskar på P-ytorna klipps.
Klipp alla buskar så att dom inte sticker ut och kolla så att alla skyltar syns.
Redskap: Sopsäckar, häcksaxar.
4. Lyktstolpe övervuxen mellan nr 71 och 75.
Kommer inte till luckan. Åtgärd?
5. Rensa stuprännorna på garagetaken
Hink och liten spade.
6. Sopor.
Vi behöver 2 pers som kör säckar till tippen.
Redskap: Släpvagn är bokad på släpvagnscenter på Limhamn. Växel erhålles då dom
inte tar kort.
7. Ta in utemöbler
Möblerna utanför Vicky skall bäras in i förrådet på P:1.
8. Städa ur förråden
Kolla om det finns något som skall slängas i förråden.
9. Klippa buske utanför nr 32
Klippa ner buskarna som i den andra planteringen intill.
10. Rensa rabatt i vändzon Diakong.
Stenar i buskarna. Rensa och fylla på med matjord.
Redskap: Köpa in planteringsjord
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11. Målningsarbete garagen (Till våren)
Görs till våren p.g.a. fukt m.m. Många av de vita plåtarna ovanför garageportarna har
flagnat. Inventera.
12. Byta defekta brädor på sandlådorna. (Till våren)
Bo & Birgits sandlåda. Skall den vara kvar eller inte? Ny sand till våren? Kolla om
lådorna används av andra än katterna. Tas bort eller lagas till våren.
Redskap: Plank finns i förrådet.
OBS! Sista transporten till tippen går klockan 11.30. Vi börjar med de arbeten som
kräver besök på tippen och avslutar med de arbeten som inte kräver besök på
tippen.
Ärtsoppa
Ärtsoppa åtnjuts tillsammans med alla anmälda deltagare kl. 13.00. Plats ännu okänd
men troligen i en av garagelängorna. Då vår tidigare ordförande inte kan slita sig från
Diakongatan, står han för tillagningen av årets ärtsoppa.
Jag beställer uppehållsväder och hoppas på att solen tittar fram.
Välkomna!!
Hälsningar Styrelsen

