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                              Åtgärder på anläggningen under 2019

Banprepp Medlemsmöte 27/3 27 mars

Tak depå, plastpanel En plastpanel på taket är trasig. Behöver bytas. under våren

Staket Hämta grejorna och få hem makadam. (Patrik och Martin ombesörjer) klart

Staket Sätta stolpar. Hyr markborr (Magnus kände någon?) 19-22/4 påsk

Karosstvätt

Rensa tryckluftsboxarna Rengör boxarna och töm uppsamlingskärlen vid tryckluftsplatserna 30 mars

Rengöra grillen 30 mars

Städa dass och dusch 30 mars

Städa kiosken Alla ytor och skåp tvättas rent. Golvet tas till sist 30 mars

Tvätta golvet i tidboden Alla golv sopas och moppas. 30 mars

Sätta upp banderoller Häng upp dem rakt och snyggt 30 mars

Kompressorn Den funkar men ska ha service. (Mikael Olsson ombesörjer) under våren

Kompressorn Ställa den på gummifötter. (Mikael Olsson ombesörjer) under våren

Dammsugaren Byta olja och filter. (Mikael Olsson ombesörjer) 30 mars

Dammsugaren Tvätta påsen. (Mikael Olsson ombesörjer) under våren

Dammsugaren Byta lager i fläkten. (Mikael Olsson ombesörjer) under våren

Svarv-batterierna Ta bort möget, behövs ej längre. Folk har sin egen ström nuförtiden. 30 mars

Plocka skräp Samla upp skräp och löv inom banområdet 30 mars

Gräsklipparen Rensa och rengör undertill 30 mars

Gräsklipparen Montera batteriet 30 mars

Koppla in varvräkningen PH fixar 30 mars

Hänga upp högtalarna PH fixar 30 mars

Hänga upp nya anslag PH fixar 30 mars

Hutta skräp på tippen Köra iväg med allt skräp och hutta på tippen 30 mars

Sopa/dammsuga banan 30 mars

Stolpar depån. Några stolpar behöver få nya nederdelar. under året

Stolpar förarstln. Kapa nedersta biten för att minska vattensug upp i träet ?

Högtalare Flera ”permanenta” små högtalare runt om i depån istället för de stora asen. (Andy) under året

Markplattor, samla in Samla in markplattor som bortskänkes under året

Markplattor, dusch Lägg markplattor utanför dusch och toa under året

Markplattor, kiosk Lägg markplattor utanför kiosken och vid ingången under året

Markplattor, tidboden Lägg markplattor på plätten utanför under året

Byt några bordsskivor Några mekbänkar behöver nya bordsskivor i ytterkanterna Klart 2018?

Måla förarställningen Klart 2018

Måla Tidtagningsboden? ??

Måla Depån? ??

Skylt vid grinden Med klubb- ban- och tävlings-infomation. I snygg ny utformning av text och loggor ?

Varmkörningsplats Riv glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där ?
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Inför tävlingar drar vi fram slang till kompressorboden och ställer upp baljor.
(Andy kollar baljor)
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