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nr pers

1 3 till 4 Rengöring av alla sopkärl i både det över och det undre soprummet 
samt golvet. Högtryckstvätt finns.

Rengör alla lampkupor (tre st i varje soprum) för de har blivit smutsiga.

2 1 Dörren till nedre soprummet håller sig inte stängd. Det känns som 
låskolven inte riktigt vill gå in i karmen och bottna i hålet.
Förhoppningsvis kan något bleck i karmen eller dörren gå att justera.

Den nedfällbara dörrshållaren ligger på golvet. Kan skruvas fast i dörren 
om man har plåtskruv (pop-nit fungerar?)

3 1 Före renoveringen av garagepanelen röjde Hans Wulfert en gata på 1-
1,5 meter efter garageväggen. Nu har årsskott kommit tillbaka. Dessa 
klipps av med sekatör och läggs vid vändplanen. Grenar som lutar in 
över garaget tas också bort.

4 1 Gå i grönområdet runt garageanläggningen och plocka skräp. Eventuellt 
påträffat trädgårdsavfall flyttas till vändplan.

5 2 Sopning av besöksparkeringen på övre planet. Förutsätter att någon 
med lövblås inleder och får ut till den öppna ytan barr, sand, löv och 
sopor som ligger mot sargen och under bilarna.

6 2 I grovsopsrummet har någon eller några ställt byggavfall alternativt 
rivningsrester som inte hämtas av entreprenören då det inte ingår i 
avtalet.

Med dragkrok på bilen kan man hyra ett släp på OKQ8 och köra alltihop 
till Skuru ÅVC. Öppettid 10-16 på lördagar. Föreningen betalar.

7 2 Plantera tillfälliga vårlökar i den trekantiga jordplätten vid övre 
soprumsväggen. Ann Palmbrink har lökarna. Till våren ska vresros 
planteras. (Den går inte att få tag i nu.)

8 1 Det ligger en säck jord ibland rosorna i rabatten utanför klätterställningen 
på M-gården. Irene önskar att någon strör ut jorden.

9 4 Flagglinan i M-gårdens flaggstång har lossnat från vimpeln och åkt upp 
till knoppen. Fäll flaggstången, drag ned linan och sätt tillbaka 
plastkroken.

Flaggstången är av plast och inte jättetung men tre-fyra  man går nog åt 
att mjuklanda den och sedan resa den.

10 1 Det är lite klotter på M-gårdens lekstuga. Förmodligen av "asfaltskrita".  
Går nog bort med vatten och diskmedel.

11 många Krattning av löv och barr på gårdarna och infarterna. Bortforsling av träd, 
buskar, genar mm när vi kommit i gång att glesa efter gång och 
cykelvägarna mellan L-och M samt mellan K-gården och Västerbris.
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