(rev. 2021-03-25 PHP)

ansvarig

VÅRSTÄDNING 2021-03-27
Banan:

Banan ska sopas och dammsugas

Banan:

Fogmassa i några skarvar

Banan:

Lägg ut banavspärrningarna

Depån:

Spola och skrapa alla bord och hyllor

Tryckluftsboxarna:

Rensa boxarna och töm uppsamlingskärlen

Gräsklipparen:

Rengöras. Även under klippkåpan. Fettas.

Dusch och toa:

Kolla så att det är rent och fungerar

Kök, klubbstuga:

Gör en lättare städning. Massor av musskit överallt

Området:

Dra upp och stubbar från tujahäcken. Kör iväg möget

Området:

Ställ ut bänkar och bord. Sätt en cementplatta under varja ben.

Området:

Plocka skräp inom området men också strax utanför staketet

Tidtagningsluda:

Skrapa och borsta flagnad färg på sidan utmot banan

Tidtagningsluda:

Sopa golv och torka av ytorna

Till TIPPEN:

Slänga en trasig gammal kyl

Staket mm:

Sprutas med Grönfri

Ljudanläggning:

Ska kopplas ihop och provköras

Tidtagning:

Koppla upp och provkör

Markiser:

Sätt upp två markiser

Anslag:

Nya instruktioner och anslag

FIKA

Fika med bullar, pålägg och kaffe

Tillgängliganpassa:

Förareställningen, med hiss och lämplig körplats

Depåbord:

Två bord vid vardera kant behöver nya bänkskivor

under året

Flagglinor:

Minst två behöver bytas

under året

Depån:

Högtryckstväta marken

under året

Sovrum:

Uppgradera de två sovrummen för at bli mer atraktva

under året

Tidtagningsludan:

Alla vägga behöver målas

under året

Tidtagningsludan:

Stuprör och avledning. Ev. Stenksiat

under året

Tävlingsverksamhet:

Tidtagnings, funktonärsutbildning

under året

Skjulet vid kiosken:

Taket behöver delvis lagas

under året

Marken utanför kiosken Snygga tll underlaget på något vis, singel, trädäck eller annat

Dennis

Magnus N.
Andy
P-H + Andy

P-H

VÅREN!

under året

2020
(rev. 2020-03-21 PHP)

VÅRSTÄDNING 2020-03-28
Banan:

Banan ska sopas och dammsugas

Dusch och toa:

Städa och tväta och svabba väggar golv och allt annat

Kök, klubbstuga:

Städa och tväta och svabba golv och allt annat

Tidtagningsluda:

Svabba väggar golv och ytor

Området:

Plocka skräp inom området men också strax utanför staketet

Mekborden:

Tvätas

Radioboden:

Ställ iordning vad som fnns där inne

Ljudanläggning:

Ska kopplas ihop och provköras, den har ju strulat förra året

Andy

Tidtagning:

Koppla upp och provkör

P-H

Markiser:

Sät upp två markiser

FIKA

Fika med bulla, påläggoch kafe

Sida 2

2018
(rev. 2018-03-21 PHP)

Åtgärder på anläggningen under 2018
Byt några bordsskivor

Några mekbänkar behöver nya bordsskivor i yterkanterna

24 mars

Tväta alla depåbord

Skura och skölj av eller skrapa bort vatnet

24 mars

Rensa trycklufsboxarna

Rengör boxarna och töm uppsamlingskärlen vid trycklufsplatserna

24 mars

Städa dass och dusch

24 mars

Städa kiosken

Alla ytor och skåp tvätas rent. Golvet tas tll sist

24 mars

Tväta golvet i tdboden

Alla golv sopas och moppas.

24 mars

Säta upp banderoller

Häng upp dem rakt och snyggt

24 mars

Kompressorn

Laga eller byta kompressorn (Mikael Olsson)

på gång

Start-baterierna

Kolla status. Ev bätre laddare typ C-Tech

24 mars

Plocka skräp

Samla upp skräp och löv inom banområdet

24 mars

Gräsklipparen

Rensa och rengör undertll

24 mars

Gräsklipparen

Rensa och rengör undertll

24 mars

Koppla in varvräkningen

PH fxar

24 mars

Hänga upp högtalarna

PH fxar

24 mars

Hänga upp nya anslag

PH fxar

24 mars

Huta skräp på tppen

Köra iväg med allt skräp och huta på tppen

24 mars

Sopa/dammsuga banan

24 mars?

Staketet längs 108an

under året

Strömförsörjning tll score
board/camping
Nätverkskabel tll score
board

tre faser dras ut, dessa kan också användas för campingen

våren

dras från tdtagningsboden

våren

Fler el-utag i depån

Kabel är redan dragen. Koppla in det smart i proppskåpet.

under året

Måla förarställningen

Svart färg fnns

under året

Markplator, samla in

Samla in markplator som bortskänkes

under året

Markplator, dusch

Lägg markplator utanför dusch och toa

under året

Markplator, tdboden

Lägg markplator på pläten utanför

under året

Markplator, kiosk

Lägg markplator utanför kiosken och vid ingången

under året

Skylt vid grinden

Med klubb- ban- och tävlings-infomaton. I snygg ny utormning av text och loggor

?

Varmkörningsplats

Riv glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där

?

Stolpar förarstln.

Kapa nedersta biten för at minska vatensug upp i träet

?

Rengöra grillen

Sida 3

2017
(rev. 2017-03-23 PHP)

Åtgärder på anläggningen under 2017
Byt bordsskivor

Några mekbänkar behöver nya bordsskivor i yterkanterna

25 mars

Fäste för score board

Gjut fundament för kommande score board

25 mars

Tväta alla depåbord

Skura och skölj av eller skrapa bort vatnet

25 mars

Rensa trycklufsboxarna

Rengör borden och töm uppsamlingskärlen vid trycklufsplatserna

25 mars

Städa dass och dusch

25 mars

Städa kiosken

Alla ytor och skåp tvätas rent. Golvet tas tll sist

25 mars

Tväta golvet i tdboden

Alla golv sopas och moppas.

25 mars

Kompressorn

Lufa och byt olja i kompressorn

25 mars

Start-baterierna

Kolla status. Ev bätre laddare typ C-Tech

25 mars

Sopa/dammsuga banan

25 mars

Säta upp banderoller

Alla ska inte upp. PH har lite koll på vilka. (kan behöva fytas när nya sponorerna kommer)

25 mars

Plocka skräp

Samla upp skräp och löv inom banområdet

25 mars

Gräsklipparen

Rensa och rengör undertll

25 mars

Rengöra grillen

Redo för Vårracet

25 mars

Inventera glas-boden och
dess innehåll

Förbered för at skrota glas-boden tll förmån för antngen besikning eller varmmkörning

25 mars

Huta skräp på tppen

Köra iväg med allt skräp och huta på tppen

25 mars

Koppla in varvräkningen

klart

klart

Hänga upp högtalarna

klart

klart

Hänga upp nya anslag

PH fxar

25 mars

Yterstaketet längs 108an

Martn visar sit förslag och styrelsen tar beslut på vad som ska göras

25 mars

Ban-staket vid bortre
sträckan

Martn visar sit förslag och styrelsen tar beslut på vad som ska göras

25 mars

Kolla status på ban-staketet Kolla så at säkerheten kan uppräthållas, annars laga

25 mars

Fler el-utag i depån

Kabel är redan dragen. Koppla in det smart i proppskåpet.

Måla förarställningen

Svart färg fnns

under året

Markplator, samla in

Samla in markplator som bortskänkes

under året

Markplator, dusch

Lägg markplator utanför dusch och toa

under året

Markplator, tdboden

Lägg markplator på pläten utanför

under året

Markplator, kiosk

Lägg markplator utanför kiosken och vid ingången

under året

Skylt vid grinden

Med klubb- ban- och tävlings-infomaton. I snygg ny utormning av text och loggor

Varmkörningsplats

Riv glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där

Stolpar förarstln.

Kapa nedersta biten för at minska vatensug upp i träet

Sida 4

våren

2016
(rev. 2016-03-24 PHP)

Åtgärder på anläggningen under 2016
Bås tll dammsugaren

Bygg et bås under förarställningen för dammsugaren

26 mars

Plator för dammsugaren

Lägg markplator mellan föratställningen och anslagstavlan så at dammsugaren lätare kan
rullas in/ut

26 mars

Tväta alla depåbord

Skura och skölj av eller skrapa bort vatnet

26 mars

Rensa trycklufsboxarna

Rengör borden och töm uppsamlingskärlen vid trycklufsplatserna

26 mars

Städa dass och dusch

26 mars

Säta upp banderoller

Några är trasiga i infästningen. Lappa ihop det så got det går. HÄNG DEM SNYGGT

26 mars

Plocka skräp

Samla upp skräp och löv inom banområdet

26 mars

Gräsklipparen

Rensa och rengör undertll

26 mars

Rengöra grillen

Redo för Vårracet

26 mars

Tväta golvet i tdboden

Alla golv tvätas. (Hyllor och bord är redan klara)

26 mars

Eldosor i depån

Byt ca 10 trasiga eldosor i över depåborden

26 mars

Måla en bänk

Rödfärg fnns

26 mars

Kompressorn

Lufa och byt olja i kopressorn

26 mars

Start-baterierna

Kolla status. Ev bätre laddare typ C-Tech

26 mars

Sopa/dammsuga banan
Huta skräp på tppen

26 mars
Köra iväg med allt skräp och huta på tppen

26 mars

Ståltråd mot skitande duvor Spänn upp en ståltråd på en av bjälkarna på förarställningen

26 mars

Byt hyllskiva högtalare

Byt hyllskivan på högtalarhyllan på kompressorboden

26 mars

Kolla staket och
banavspärrningar

Kolla så at säkerheten kan uppräthållas, annars laga

26 mars

Måla förarställningen

Svart färg fnns

under året

Markplator, samla in

Samla in markplator som bortskänkes

under året

Markplator, dusch

Lägg markplator utanför dusch och toa

under året

Markplator, tdboden

Lägg markplator på pläten utanför

under året

Markplator, kiosk

Lägg markplator utanför kiosken och vid ingången

under året

Staket vid camping

Flyta en del av staketet vid campingen

under året

Skylt vid grinden

Med klubb- ban- och tävlings-infomaton. I snygg ny utormning av text och loggor

Eldosor i depån

Fler elutag på depåbänkarna

under året

Staketet utmed vägen

Stolpar och nät behöver bytas längs större delan av sträckan

under året

Varmkörningsplats

Riv glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där

senare

Stolpar förarstln.

Kapa nedersta biten för at minska vatensug upp i träet

senare
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pågår

2015
(rev. 2015-03-09 PHP)

Åtgärder på anläggningen under 2015
Taket

På tdtagningsboden görs klart

före Vårracet

Fräscha upp duschen

Ny duschkabin eller kakel+klinker

före NM

Eldosor i depån

Fler elutag på depåbänkarna

före NM

Måla allt

Alla byggnaderna målas

på våren

Avspärrning föraställning

Framför förarställning ska byggas en ny

21 mars

Sarg vid vägen

Laga några längder och höj upp en bräda

21 mars

Bilvändarbås

Framför kiosken, skruva fast dörren i permanent stängt läge

21 mars

Hålet i campingen

Fyll igen hålet i miten med makadam etc. ”Brunnen” fyller ingen funkton

21 mars

Gången tll kiosken

Lägg på et lager makadam i gången mellan bana och staket, för at undvika vatenpölar

21 mars

Sopa/Dammsuga banan

21 mars

Kompressorn

Lufa och byt olja i kopressorn

21 mars

Start-baterierna

Kolla status. Ev bätre laddare typ C-Tech

21 mars

Rensa trycklufsboxarna

Rengör borden och töm uppsamlingskärlen vid trycklufsplatserna

21 mars

Städa kiosken

21 mars

Städa dass och dusch

Allmän uppsnyggning

21 mars

Tväta alla depåbord

Skura och skrapa av vatnet

21 mars

Städa runtom banan

Räfsa upp löv och annat mög runtom banan.

21 mars

Huta skräp på tppen

Köra iväg med allt skräp som samlats ihop och huta på tppen.

21 mars

Kiosk

Lägg markplator utanför

under året

Bås tll dammsugaren

Bygg et bås under förarställningen för dammsugaren.

under året

Staketet utmed vägen

Stolpar och nät behöver bytas längs större delan av sträckan

under året

Skylt vid grinden

Med klubb- ban- och tävlings-infomaton. I snygg ny utormning av text och loggor

under året

Fikabord med bänkar

Skafa två tll fkabord med fasta bänkar

under året

Varmkörningsplats

Flyta glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där

senare

Stolpar förarstln.

Kapa nedersta biten för at minska vatensug upp i träet

senare

Sida 6

(rev. 2014-03-24 PHP)

Åtgärder på anläggningen under 2014
Stolpar depån

Kapa och byt ut ändarna på de som är dåliga

KLART!

Markplator besiktn.

Lägg markplator framför "nya" besiktnings-luckan

KLART!

Dammsuga banan

Hyr en dammsugare

KLART!

Köket, el-utag

vid vasken behöver bytas eller ses över.

KLART!

Sly och ogräs

Ta bort sly och ogräs runt om

KLART!

Rikta staketet

vid kampinggrinden

KLART!

Loggbok+brevlåda

Sät upp i depån så at alla kan registerar sin närvaro vid körningar

KLART!

Byta olja kompressorn

Olja fnns på plats vid kompressorn

KLART!

Rensa trycklufsboxarna

Rengör borden och töm uppsamlingskärlen vid trycklufsplatserna

KLART!

Städa dass och dusch

Allmän uppsnyggning

Tväta alla depåbord

Skura och skarpa av vatnet

KLART !

Måla linjer på depåbord

KLART!
KLART!
KLART!

Städa runtom banan

Räfsa upp löv och annat mög runtom banan.

KLART!

Huta skräp på tppen

Köra iväg med allt skräp som samlats ihop och huta på tppen.

KLART!

Varmkörningsplats

Flyta glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där

senare

Fräscha upp duschen

Ny duschkabin eller kakel+klinker

senare

Staketet utmed vägen

Stolpar och nät behöver bytas längs större delan av sträckan

senare

Skylt vid grinden

Med klubb- ban- och tävlings-infomaton. I snygg ny utormning av text och loggor

2014

Skylt vid depån

Med allmän informaton samt anslagstavla vid ingången tll depån.

2014

Stolpar förarstln.

Kapa nedersta biten för at minska vatensug upp i träet

2014

Vindskydda depån

Sät upp korrigerad plastpanel ed i övre glipan längs norra planket i depån
(avvaktar tlls vi vet at det går at göra så)

2014

Måla startboxar för nitro

längs rakan. Sprid ut ca 5 meter. Lite ut från kanten för at slippa värsta smutsen

april

Nyt tak

på tddtagingsboden. MÅSTE SKE I ÅR.

april-sept

Ny parkering

behöver anläggas bakom kiosken. Skafa makadam och lägg ut.

april-maj

Tidur tll kompressorn

på utsidan så at den kan dras igång närsomhelst. 60 minuters?

PÅGÅR

Tidur för ljudanläggning

på utsidan så at ljudanläggningen kan dras igång närsomhelst och ge varvtdsuppläsning. 120
minuters?

PÅGÅR

Varvärkningen

Fixa så at varvräkning alltd är igång och synlig utfrå. Vädertät muskåpa.

PÅGÅR

Montera högtalare

permanet på förarställn. Skruvar med ”säkert” grepp (torx ed)

PÅGÅR

Skydd för högtalare

Sät upp plåtar eller skivor på förarställningen som skydd för högtalarna mot regn

PÅGÅR

Handikapprampen

måste renoveras med nyt virke här och där.

PÅGÅR

Stafanstorps Hobbysällskap
Åtgärder på anläggningen under 2013
Staketet runt banan
Trådstaketet lagas på vissa ställen
Nedre bräda behöver bytas på et ställe (utmot kompressorboden)
Förarställningen
Bakre väggens beklädnad ska bytas. Ersät med plåt.
Depå
Stolparna behöver bytas nertll (kan ev klara et år tll)
(fnns järnstolpar at skarva med)
Mats har sågat av några, de borde funka et tag tll.
Kiosken
Måla baksidan
Ta bort träd bakom kiosken
Miljöstaton
Uppräta en miljöstaton, med lämpliga kärl. Under sista mekbänken bredvid
gräsklipparen. ("oljedunkar", "baterier", etc)
Funkar kanske som vi har det. Avvaktar.
Tidtagningsbod
Foder kring alla fönster måste bytas (är uppsågat och målat).
Tidtagningsbod
Nyt tak 10x10 meter.
Panelen upp tll måste bytas (kan ske i samband med nyt tak).
Linjer på banan
Målas ev före första SC-tävlingen
Något lite vit kvar at måla samt det röda
Depåborden
Avgränsningslinjerna ska tejpas/målas nya
Prispall
Nya skivor samt målas
Kompressorn
Lufa kompressorn
Laga läckande T-koppling
Baterier för däcksvarv
Kolla status på baterier och laddare. Klarar dom en tävling?
Besiktningen
Flyta in besiktningen en modul, så at sovmodulerna hamnar yterst.
Sät upp en vägg, måla sovrumme och inred besiktningen.
Nya besiktningen
Sät i vanligt sidohängt fönster, ev gör en lucka.
(avvaktar, behövs det? Funkade skapligt på årets tävling)
Varmkörningsplats
Flyta gamla glasboden. Bygg varmkörningsplats här.
(Ola Brandt kollar om ev lyf)
Varmkörningsplats
Sät upp provisoriskt bord med 230V (skarvsladd ok) inför tävlingen
Skyltar, med instruktoner "Ej Varmkörning". "Betala köravgif" etc. PH+Rolle gör provisoriska.
Riv ner gamla skyltar på tdtagningsboden (tech inspect, registraton)
Skyltar, med instruktoner Bör göras permanenta i metall ed.
Skylt utmed vägen
Stor infoskylt vid vägen enl Martn och PHs förslag
Däckslipborden
Nya skivor på några av borden
Oljefaskor
Töm och rengör plastlaskorna som siter på stolparna
Nätverkskabel
Permanet nätverkskabel tll förarställningen, med vädertäta utag.
Kablas ska dras fram och grävas ner.
Högtalare förarställningen Fyra nya högtalare på förarställningen, två uppe och två nere.
Nya kablar dras fram. Gräves ner tllsammans med nätverkskablarna.
Högtalarutaget
...utanför kiosken behöver sätas fast på väggen (har ramlat ner)
Gräskanten utmed planket i …skyfas bort, så at bätre avrrinning sker.
depån
Tidtagningsbod
Kita föntsrena
Sovrummen
Spackla och måla väggen in mot nya rummet samt hela det gamla.
Målarfärg fytas!
All färg måste fytas in i frostrit utrymme!
Ogräs i depån
Ta död på ogräs som spränger asfalten. Under blåsbord, och slipbord mm
Ogräs i depån
Trimma allt inne på området samt runt staketet och planket.
Ogräs bakom
Trimma bort alla höga växter bakom.
gräsklipparboden
Kiosken
Stäng av en av kylarna.
Vatnet
Stäng av vatnet på toan på gaveln (om det går).
Ta in vatenslangen och vredet.
Gasolgrillen
Tväta och gör ren inför nästa säsong
400V-kabel
Ta in kabeln och kopplingscentralen
Datorer och AMB-box
PH stänger av och plockar ner deta en dag. PH tar hem AMB-boxen.

(rev. 2013-09-30 PHP)

KLART!
KLART!
KLART!

KLART!
KLART!
Avvaktar
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
Avvaktar

KLART!
KLART!
KLART!

KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
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Stafanstorps Hobbysällskap
Åtgärder på anläggningen under 2013
1 Staketet runt banan
Trådstaketet lagas på vissa ställen
2
Nedre bräda behöver bytas på et ställe (utmot kompressorboden)
3 Förarställningen
Bakre väggens beklädnad ska bytas. Ersät med plåt.
4 Depå
Stolparna behöver bytas nertll (kan ev klara et år tll)
(fnns järnstolpar at skarva med)
4b
Eventuellt kan annan konstrukton (trä, byggjärn?) vara enklare at göra
5 Kiosken
Måla baksidan
6
Ta bort träd bakom kiosken
7 Miljöstaton
Uppräta en miljöstaton, med lämpliga kärl. Under sista mekbänken bredvid
gräsklipparen
("oljedunkar", "baterier", etc)
8 Tidtagningsbod
Foder kring alla fönster måste bytas (är uppsågat och målat)
9
Panelen upp tll måste bytas (kan ske i samband med takomläggningen)
10
Nyt
meterSC-tävlingen
Målastak
ev10x10
före första
11 Linjer på banan
Något lite vit kvar at måla samt det röda
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
20
20b
20c
21
22

Depåborden
Prispall
Kompressorn

Avgränsningslinjerna ska tejpas nya
Nya skivor samt målas
Lufa kompressorn
Laga läckande T-koppling
Baterier för däcksvarv
Kolla status på baterier och laddare. Klarar dom en tävling?
Besiktningen
Flyta in besiktningen en modul, så at sovmodulerna hamnar yterst.
Sät upp en vägg
Sät i vanligt sidohängt fönster, ev gör en lucka
Flyta gamla glasboden. Bygg varmkörningsplats här.
Varmkörningsplats
Sät upp provisoriskt bord med 230V (skarvsladd ok) inför tävlingen
"Ej Varmkörning". "Betala köravgif" etc. PH+Rolle gör provisoriska.
Skyltar
Kan göras fnare längre fram med Martns profl
Riv ner gamla skyltar på tdtagningsboden ("tech inspect", "registraton")
Däckslipborden
Nya skivor på några av borden
Oljefaskor
Töm och rengör plastlaskorna som siter på stolparna
Permanet nätverkskabel tll förarställningen, med vädertäta utag.
Nätverkskabel
23
Kablas ska dras fram och grävas ner.
Högtalare förarställningen Fyra nya högtalare på förarställningen, två uppe och två nere.
24
Nya kablar måste dras fram. Gräves ner tllsammans med nätverkskablarna.
25 Högtalarutaget
...utanför kiosken behöver sätas fast på väggen (har ramlat ner)
26
INKÖPSLISTA 13 juli:
(åker och skafar på morgonen)

(rev. 2013-07-10 PHP)

ansvariga
KLART!

KLART!
KLART!
Bruce och Torsten under året
eventuellt fxas 13 juli
KLART!
KLART!
fxas 13 juli
Torsten gör förfrågan på material och kostnad
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
fxas 13 juli
KLART!
Torsten fxar då det passar. Allt är förberet och klart.
Avvaktar tll efer tävlingen och ser om det behövs
Ola Brandt kollar ev lyf.
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
KLART!
fxas 13 juli
fxas 13 juli
fxas 13 juli

