Dugnader 2022 - Listen oppdateres og kan bli utvidet
Oppgave

Tidsrom

Kontaktperson/ansvarlig

Status

Oppretting og
forsterking av vei

Påbegynnes snarest
også våren 2023

Finn Grønnevik
tlf 905 63 985

Påbegynt
Utsettelser på grunn av
væte og fare for
kjøreskader

Klipping hage og vei

Hele sesongen
ved behov

Arnt J. /Håvard O.
906 09 962

Startet 1. juni
klippet flere ganger

Slått av områder nær
vei. Sletter/bakker

Juni - august

Arnt J. Håvard. Nils.

Mye gjort 10. juni
grøfter slått sist i juni

Rake og renske opp i
hagen før graset gror

April - mai

Styret

Ferdig raket 23/4

Maling av utsatte
partier på kaihuset

Sommer
evt våren 2023

Deanne H.
924 62 034

Ikke påbegynt
mangel på tørk

Pusse opp vindu på
venterommet

Snarest

Arnt J.

Reparert, noe maling
gjenstår

Smøre kaidekke

sommer 2022

Ikke utpekt

Ferdig 3. juli

Reparere takrenne på
kaihuset

April

Nils Falch

Utført

Rengjøre kaidekke
for fugleskitt

Før gruppebesøk og
ved omfattende griseri

Ikke utpekt

Spylet i mai

Fugleskremsel på
hurtigbåtkai

I løpet av sommeren

Ideer mottas med takk
tlf 906 09 962

Støvsuger intervall
Noe reflekterende tape
- dårlig holdbarhet

Kontroll/utskifting
Snarest
brannslukkingsapparat

Styret

Kjøpt tre nye i oktober

Maling sørvestvegg og I løpet av sommeren
vindu på kjellerbua
innleid hjelp?

Jon-Kåre Olufsen
469 15 049

Ikke påbegynt
mangel på tørk

Tiltak mot mose på
taket på kjellerbua

I løpet av sommeren

JKO

Ikke påbegynt

Mørtel mellom steiner
nordvest på kjelleren

I løpet av sommeren

Ingvard J. Arnt J.

Ikke påbegynt

Pusse mosegrodde bord April - mai
og benker

Hvilke som helst
medlemmer

Påbegynt i mai
fullført i juni

Reparere tvilsomme
seter på benker

Mai

Styret

Utført i juni

Kontrollere krakker,
kassere ødelagte

Mai

Styret

Reparert/rengjort i juni

Klippe bærbusker for å April
komme til stakitt

Arnt J.

Utført

Rengjøre og male slitte Mai – juni
partier på hagestakitt. evt våren 2023

Ikke utpekt

Rengjort sist i juni.
Maling utsatt pga
mangel på tørk

Fjerne trær i fjøstomt

Når som helst

Hvem som helst

Grantrær fjernet i juni
Resten fjernet i august

Bekjempe veitistel

Når som helst

Hvem som helst

Pågår hele tiden

Reparere Tielburger
slåmaskin

mai

Håvard

utført i juni
ny reparasjon i august

Skjære ned piletrær

oktober

Arnt J.

Kraftig nedskåret 16.
oktober. Bortkjøring og
brenning skjer senere.

Oppdatert 23. oktober kl 21.40

