
Upstartmöte-panela om stugan 

210620 hölls uppstartmöte angående ompanelning av syd-, och östsidan av vår klubbstuga. 

Det bestämdes att arbetet påbörjas 210629 kl.15.00, då rivning av gammal panel inleds. 

Om vi inte hinner färdigt så gör vi det dagen efter och enligt överenskommelse. 

På östsidan beslutades att en dörr installeras i stället för befintligt fönster.  

Fönster på sydsidan kommer bytas ut till ett mindre. Även dörren kommer att bytas. 

Dessutom skall elcentral på utsidan ersättas med ny. 

Inför arbetet kommer klubben montera upp ett tält där målning 1:a gång kan göras. 

Klubben levererar panelbrädor, färg och penslar inför starten enligt ovan. 

Bockar kommer finnas för uppläggning vid målning. 

Medlemmar som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna på ovanstående datum. Om ni inte 

kan då men kan senare är detta inget hinder. Ni behöver nyckel för tillgång till stugan. 

Har ni ingen nyckel så kontakta undertecknade. 

 

Frågor eller problem med det elektriska under rivning hänvisas till Inge Berntsson. 

Ingen.bertnsson@gmail.com 

072 2413410 

 

Allt arbete skall vara klart till måndag v- 29 

 

Beskrivning av arbeten. 

Rivning av panel: 

Det kommer finnas släp uppställda vid stugan. Riven panel bortforslas till Angelskog. Nyckel 

till släp hänger i stugan. 

Efter rivning skall vindduk monteras. Detta görs genom att häfta med häftpistol eller likn. 

Medtag hammare, kofot etc. 

Målning: 

• Panel skall målas med falu rödfärg, en omgång, innan montage. 

Efter målning tejpas panelen ihop i högar om 5st. Tejp finns i stugan. 

Detta för att panelen inte skall ”slå” sig. 

• Vissa brädor skall målas vita. Dess är redan grundmålade med vitt. 

 

• Målning sker under tältet. 
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• Efter montage av panel skall vi måla minst en gång till med falu rödfärg. 

Detta kommer vi överens om när vi river och målar. 

• Målade brädor stuvas under presenning utanför tältet. 

• Det går alldeles utmärkt att måla panel när man så önskar i veckorna. 

Rivning av köksbänk: 

I stugan finns en diskbänk monterad. Denna skall rivas och slängas på Angelskog. 

Övrigt: 

När ni är nere och arbetar vill vi att ni skriver ert namn i liggaren som kommer finnas i 

stugan. 

Fönster och dörr rivs INTE i samband med rivning av panelen. Nytt fönster och nya dörrar 

samt rivning av gamla, görs i samban med montage av ny panel. 

Styrelsen hoppas på god uppslutning i detta arbete och är tillgängliga på nedanstående: 

 

Mvh. 

Thomas Ohlsson, Kassör/hamnansvarig 

Vierydsvägen 165, 37297 Ronneby 

0734342328 

Tommy Johansson, Hamnansvarig 

Vierydsvägen 163, 37297 Ronneby 

0723641654 

Thomas.ohlsson@blixtmail.se 

Tommy.johansson.54@outlook.com 
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