VÅRSTÄDNING
Den 4 april gäller arbetsplikten vårstädning för samtliga medlemmar.
Anmäl din närvaro i klubbstugan kl. 09.00 för arbetsfördelning.
Arbetsuppgifterna omfattar trädgårdsskötsel och iordningställande av
koloniföreningens gemensamma ytor och byggnader.
Medtag trädgårdsredskap som t ex klös, skyffeljärn, räfsa eller dylikt.
Säckar tillhandahålls vid klubbstugan.
Efter att alla hjälpts åt att slutföra arbetet serveras gemensam fika!
Kontakta Lars Lantz, 0725-221069 eller Annika Jacobsson, 0733-884755,
1 vecka innan, om du har förhinder att utföra arbetsplikten.
Du blir då tilldelad ett arbetsområde som ska färdigställas senast
kl. 12.00 dagen innan aktuellt datum.
Den som utan anledning uteblir eller väljer att inte utföra arbetsplikten
blir ersättningsskyldig med 500 kronor.
Detta gäller vid samtliga arbetsplikttillfällen!

Välkommen till säsongsstarten 2020!
Styrelsen
___________________________________________________

________________________________________________

Ansvariga för uppsamling efter häck-klippning i juni är
Koloni nr: 3-19-33-132-136
Information om ARBETSPLIKT (2 grupper) och EXTRA ARBETSPLIKT (9 grupper),
se sida 2 och 3.
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ARBETSPLIKT (2 grupper)
Rensning mellan häck och staket, staketet utmed Fredriksdal samt
utanför staketet, utmed Oscar Trapps väg och utmed Gisela Trapps väg.
”Lumpan” rensas från ogräs.
Anmäl dig i klubbstugan kl. 09.00. Gemensam fika efter slutfört arbete!
Medtag trädgårdsredskap som t ex klös, skyffeljärn, räfsa eller dylikt.
Säckar tillhandahålls vid klubbstugan.
Kontakta Lars Lantz, 0725-221069 eller Annika Jacobsson, 0733-884755,
1 vecka innan, om du har förhinder att utföra arbetsplikten.
Du blir då tilldelad ett arbetsområde som ska färdigställas senast kl. 12.00
dagen innan aktuellt datum.
Grupp 1
13 juni kl. 09.00
Koloni nr:
1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-2829-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40-41
Grupp 2
22 augusti kl. 09.00
Koloni nr:
42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-55-56-57-58-59-60-61-62-62a-62b130-131-133-134-135-137-138-139-140-141-142-143
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EXTRA ARBETSPLIKT (9 grupper)
Runt allmänningen skall samtliga rabatter och gångar befrias från ogräs.
Även sandlådan. ”Lumpan” rensas från ogräs.
Medtag trädgårdsredskap som t ex klös, skyffeljärn, räfsa eller dylikt.
Säckar tillhandahålls vid klubbstugan. Gemensam fika efter slutfört
arbete!
Vid förhinder ska DU kontakta respektive arbetsledare senast 1 vecka
före aktuellt datum för tilldelning av arbetsuppgift som ska vara slutförd
senast kl. 12.00 dagen innan aktuellt datum.
Grupp / arbetsledare

Datum

1: 8-1-2-4-5-6-7-9
25/4 kl. 09.00
Pia Jönsson (0703-188480)
2: 11-10-12-13-14-15-16-17-18
16/5 kl. 09.00
Bengt Lindén (042-155378)______________________________________
3: 27-20-21-22-23-24-25-26
6/6 kl. 09.00
Krystyna Andersson (0702-383094)_______________________________
4: 35-28-29-30-31-32-34-36
27/6 kl. 09.00
Georg Lundqvist (042-161768)___________________________________
5: 44-37-38-39-40-41-42-43
18/7 kl. 09.00
Monika Landgren (0728-393993)_________________________________
6: 49-45-46-47-48-50-51-52
8/8 kl. 09.00
Berit Petersson (042-160761)____________________________________
7: 55-53-56-57-58-59-60-62
29/8 kl. 09.00
Göran Modig (042-153809)______________________________________
8: 135-61-62a-62b-130-131-133-134
19/9 kl. 09.00
Nathalie Jarnhäll (0734-412588)
9: 143-137-138-139-140-141-142
10/10 kl. 09.00
Thomas Lövgren (0706-929017)__________________________________
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