
           Avstämning Panela Sugan  
Hej på er. 
  
Så har nu våra eminenta snickare nästan panelat färdigt stugan, och då behöver vi 
göra en insats till, om ni vill och har möjlighet. 
  
Följande har hänt: 

• Gammal panel revs bort och kördes till tippen, i slutet av juni. 
• Ny panel införskaffades och ni målade dessa en gång-kanoninsats!!! 
• Tommy och jag hämtade nytt fönster idag 23/7(billigt i Kyrkhult). Det monterades på 

sydsidan. 
• Snickarna har satt in ny dörr på södersidan, Bosse skaffade. 
• Ny glasdörr på östsidan, snickarna skaffade. 

 Detta för att vi skall kunna komma ut här på planerat trä däck i framtiden. Östsidans fönster 
har därmed utgått. 
Östsidans yta är  tänkt som grill/rekreationsplats för vår medlemmar, men även allmänheten. 
Ökad trivsel i området. 
Grill är på G. 

  
  
Nu behöver vi alltså komma  i mål med projektet och behöver därför er insats en 
gång till. 
  
  

• Vi tänker oss att nordsida och västsida behöver en omgång faluröd. Här behövs kanske en 
tvätt eller minst avborstning, innan målning. 
Bosse, vår ordförande har mer faluröd om det som finns, skulle tryta. 
Förmodligen blir det om panelning av nord/östsida, kanske nästa år eller året därpå. 
Färg och penslar finns i stugan. På västsidan hänger ett gammalt nät som skall slängas. 

• Stege finns vid stugan………. 
• Syd och östsidan skall ha en andra strykning med faluröd. Det vita likaså. 
• Rivet material, såsom dörr, fönster etc. och som ligger vi staketet skall till tippen, bra om 

någon med släp kan fixa detta. 
Spillbrädor och annat överblivet skall samma väg. 

• Diskbänken inne i stugan skall demonteras och den kan ställas på östsidan så länge. Möjligen 
kan vi använda denna på framtida grillplats. 

• Under hösten behöver vi även snygga till invändigt runt dörrar och fönster samt städa upp 
och röja gammalt bråte. Mer om detta senare…… 

• Vi behöver även göra plats på nordsidan för förvaring av bl.a. gräsklippare och annat. Kanske 
någon har en tanke om en liten låsbar historia som vi kan sätta dit. 
Välkomna med ideer/material. 

• Överblivet material under blå presenning behöver listas samt staplas lite bättre. Bara att 
hugga tag i….. 

  
Vi vore hemskt tacksamma om vi kunde få hjälp med att färdigställa ovanstående. 
Vill ni att vi tar ett uppstartmöte på detta så meddela Tommy eller mig per telefon, 
snarast. Annars är det bara att åka ner och börja måla när ni känner för detta. 
Rivet material är viktigt att detta bortforslas så snart som möjligt. 
  



Vi tänker oss att vi behöver bli färdiga i mitten/slutet av augusti. 
  
Kan vi klara detta??????????? 
  
I STUGAN LÄGGER VI EN LOGG DÄR, NI SOM ÄR NERE OCH GÖR EN INSATS, 

SKRIVER ERT NAMN OCH DATUM. Ni kan även skriva vad ni gjort och tid. 
Enligt §2 i stadgarna omfattas medlem med båtplats av en arbetsplikt på 
fem timmar per år, har man inte möjlighet att fullfölja detta debiteras man 
med en avgift som förnärvarande är 1000kr. 
  
Med vänlig hälsning. 
  
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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