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Backa Scoutgård 1972 – 2017 = 45 år i scoutings tjänst!!!!

Backa Scoutgård fyller i höst 45-år!
Nu är det åter igen dags att planera ett par arbetsinsatser för scoutgården.
Denna vår är det fokus på att måla färdigt scoutgården utvändigt.
Det som är kvar är målning av grunden och en del fönster utvändigt.
Nästa stora uppgift som ligger framför oss är att påbörja förberedelserna för att
längre fram göra en tilläggsisolering av vår vind.
Själva isoleringsarbetet har vi tänkt köpa, men allt snickeri på vinden med
landgångar, avgränsningar mm. är ett utmärkt jobb att göra själva.
Vi hoppas det blir en bra vår och vi vill ge ALLA chansen att få vara med!
Tredje uppgiften är att få ordning på vår utvändiga gräsyta, med bl a lite
jordfräsning, krattning och kompletteringssådd.
Vi planerar och förbereder för alla jobben samtidigt så får vädret bestämma
vilket vi lägger huvudfokus på just den helgen.
Två helger har vi inledningsvis avsatt för dessa arbeten; Vi inleder med
den 6 – 7 maj sedan följer 20 – 21 maj.
Tid alla fyra dagarna: 9-15. Mer om arbetshjälp se PS. längst ner
Till detta behöver vi många händer och alla kan hjälpa till! Vi har inget krav på
att ni måste ställa upp hela helgen utan vi är tacksamma för den tid/timmar som
ni kan erbjuda oss.
Vi står för lunch och fika, det enda ni behöver ta med er är oömma kläder.
Vad vi behöver av verktyg, handskar mm. har vi i scoutgården.
Vi är beroende av anmälan och den vill vi ha senast måndag före
aktuell arbetshelg så vi kan planera arbeten, fika o lunch. Men det går
bra att du redan nu anmäler dig!
Anmälan sker via telefon till Birgitta Berndtsson 031 – 51 09 44 alt. mobil /SMS
076 782 45 76 eller på e-post birgitta.m.berndtsson@gmail.com

Välkomna!

(Påminnelse om dessa helger kommer också i april!)

PS, Har du möjlighet att hjälpa till, men det absolut inte passar just dessa helger meddela detta i så fall
så försöker vi göra ett ”specialarrangemang”! Birgitta tar dina uppgifter så blir du kontaktad! DS

