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Klubblokal, yttre

Åtgärder

Fasad mot öster

Målning fasad, olja och röd täcklasyr
Kittning av fönster
Fönster, skraps, olja och vit fönsterfärg
Dörr skrapas, grundas och målas vit
Dörrfoder saknas, nya brädor runt dörr 120cm
Sprucken brädas mot fönster, bytes och målas
120cm
Sydöstra hörnet, ny bräda 120cm, grundas
Måla takfotsbräda röd

1
1
1
1

Fasad mot söder (9m)

Skruva loss dörr, hyvla brädfodring mot
dörrblad som tar i överkanten.
Skrapa vägg el. högtryckstvätt för att få bort
lös akrylatfärg, låt torka. Grunda med olja och
röd täcklasyr.
Måla vindskivor röda
Dörr med foder, skrapa, grunda och måla vit.
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Fasad mot väster

Rullstolsramp, laga lös bräda ev. flytta
Ytterlampa monteras
Måla södra fasaddelen, olja och röd täcklasyr
Fönster, kittning
Fönster, grunda olja och vit fönsterfärg
Ny strålkastare m. rörelsedecka, LED
Lillfönster dusch, grunda och måla vitt
Fönster sovrum, grunda och måla vitt
Dörr ev. målning i mån av tid, vitt
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Fasad mot norr

Dörr, skrapa, grunda och måla vit
Dörr, fönsterlist vinklade
Borta vägg/tvätta bort grönt med algmedel
Vindskivor, grundas och målas röda.
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Terrassräcken, lyft överliggare, kapa stolpar
snett för att skapa avrinning
Terrass, laga eller byt ut lösa brädor
Laga och/el kasta uttjänta utemöbler
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Övriga yttre arbeten
på klubblokal, terrass

Prio Ansvarig
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Klart, datum

Hangarer

Åtgärder

Norra hangaren,
Portar

Fäst lösa markbeslag i asfalten för marklås
tappar
Portbeslag, överkant, smörjes och justering av
nivå
Ändplåtbeslag fästes upp med popnit
Stoppklossar för portar monteras och justeras
Fetta och justera in marklås tappar
Dörr, slipa, grunda/primer målning av dörr

Insidan av hangaren

Utsida hangaren

Fixa belysning i hangaren, insida och utsida
Lampor finns i Töreboda
Inkoppling av fläkt, dra ner kabel genom rör
Täta skruvhål, västra hangarvägg
Täta skruvhål, tak

Prio Ansvarig
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Utanför
Klubblokal

Åtgärder

Prio Ansvarig

Närmast klubblokalen

Grindar justeras, rätas upp
Nya skyltar, ”Porten ska hållas stängd” 1st
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Entréport

Laga dörrstängar fjäder, löst övre fäste
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Klart, datum

Yttre områden

Åtgärder

Övriga delar

Allmän slyröjning av småtallar på hela vårt
fältområde
Slyröjning runt parkering
Slyröjning efter anslutningsväg
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Kolla status på målarfärg
Rensa ut, kasta gamla möbler, skärmar
Slangvinda till klubben
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Plåtcontainer

Prio Ansvarig

1
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Klart, datum

