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Beskrivning av uppgiften 2015-10-31

1

3 till 4

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

2

2

Flyttning av risbuskhög till övrigt material vid vändplan. Riset
ligger vid gång- och cykelvägen från vändplan ned bakom Kgårdens fastighet Nhv 13. Där har Gunnar har fått hjälp med
att röja, men han kan inte själv bära bort det p.g.a. sitt
handikapp.

3

2

Rensning och städning av el-centralen i nedre garageplanet.
Rummet används också till förråd (låst) och har samlat på sig
onödiga "bra att ha" prylat, exempelvis ett gammalt fönster,
stängsel mm.
Sådant som måste köras till Skuru ÅVC kan mellanlagras i
gräset till vänster om infarten till nedre garageplanet.
Rudi Seidler har sagt att han kan "arbetsleda".

4

1

Gå i grönområdet runt garageanläggningen och plocka skräp.
Eventuellt 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
och löv som ligger mot sargen och under bilarna.

6

1

Lektsugan på M-gården har klotter på utsidan. Men det är gjort
med "asfaltkritor" så ljummet vatten och en diskborste ordnar
nog saken.

7

2

Fastighetsförrådet kan också städas och saker rensas ut.
Exempelvis kan allt halvmånformat naturvirke kastas. De
staket som en gång satt runt gårdarnas gräsmattor är sedan
länge borta.
Sådant som måste köras till Skuru ÅVC kan mellanlagras i
gräset till vänster om infarten till nedre garageplanet.

8

2

9

1 till 2

I riktning från gaveln på Nhv 100, bakom ett buskage nära
gång- och cykelvägens parkbänk, finns en hög med
uppgrävda trädgårdsbuskar. De ska flyttas till övrigt ris vid
vändplanen - såvitt ingen gör anspråk på dem.
Handtaget på nedre soprumsdörren har fått en kyss och
tryckts in i plåten som gett efter. Dörren har nu svårt att hålla
sig stängd. Åtdragning av skruvarna gjorde det marginellt
bättre. Kanske går det att plocka bort handtaget och bända
tillbaka den intryckta plåten och räta upp det hela? Kan vara
värt ett försök.

