
Som ni säkert vet så måste vi panela om klubbstugan då söder-, och östsidan håller 
på att ruttna bort. 
Klubben behöver därför en insats av oss medlemmar nu i sommar. 
  
Vi kör detta som en ordinarie arbetsplikt enligt gällande stadgar. Arbetsplikt gäller 
medlemmar med båtplats men alla är välkomna att göra en insats. 
  
Följande arbete skall göras: 

• Panel på södersida och östsida skall rivas, materialet skall transporteras till 
Angelskogstippen. 

• Ny panel skall målas en gång med falu rödfärg innan uppsättning. 
• Slutstrykning med falu rödfärg efter uppsatt panel. 
• Målning (grund och slutmålning), av fönsterfoder, dörrfoder samt knutbrädor, 

med vit färg. 
• Fönsterna borde bytas. Om någon vet var man kan få tag på fönster billigt så 

hör av  er. 
Vi behöver 2 st. fönster, Bredd 1,4m, Höjd 1m- helst 2-glas och BILLIGA! 

• Om någon av er vet någon som kanske har en dörr så får ni gärna höra av er. 
Den som sitter där idag håller på att falla  isär. 
Har tyvärr inte måtten, men det är säkert en standard 0,9x2,1m dörr. 

 Vi har 2 st. snickare i klubben (Mats och Erik Ahlstedt)  som ha åtagit sig att panela 
om stugan, men behöver alltså hjälp enligt ovan. 
  
Vi planerar för ett inledande uppstartmöte, vid stugan, söndagen 20/6 kl.13:00 för att 
gå igenom allt arbete, men redan nu skulle vi vilja ha in 
eran intresseanmälan till detta. Mötet beräknas ta c:a 2 tim. 
Vi vill ha svar på om ni kan ställa upp på detta senast 13/6 till nedanstående mail 
eller telefon. 
 
Från den 20/6 fram till v2129 kan alltså rivarbete fortgå enligt vad vi planerar på vårt 
möte. 
  
Vi kommer köpa in panel, färg och penslar under v23 eller v24 och lägga detta vid/i 
stugan. Arbete kan påbörjas direkt efter 20/6, enligt vad vi kommer överens om på 
mötet. 
  
Ni som har släp och kan transportera rivet material till Angelskogstippen, meddelar 
detta vid vårt möte 20/6. 
  
Utöver detta arbete så behöver vi hjälp med att riva ut diskbänk i stugan, för vidare 
transport till tippen, men det kan vi prata om 20/6. 
  
Klubben hoppas på er hjälp i sommar. 
 Mvh, hamnfodgarna. 
 Thomas Ohlsson, 0734-342328 
thomas.ohlsson@blixtmail.se 
 Tommy Johansson, 072-3641654 
Tommy.johansson.54@hotmail.se 
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