Inbjudan Aktivitetsdag!
Hej, det kan måhända vara en fördel att ha koll på hur många som kommer nästa lördag? En
inbjudan bör då innehålla vår att-göra-lista och skickas ut typ på måndag. Mitt förslag på text är
följande (får det plats i ett utskick?);
Bäste medlem, som tidigare informerats om så arrangerar vi en Fixardag på lördag 4 april med start
kl 08,30 dit du och övriga medlemmar är hjärtligt välkomna! Vi vill kunna visa upp en lite extra fin
anläggning och få en bra startpunkt och som vi ska jobba på för att bibehålla under säsongen.
För att minimera risken för Corona-smitta vill vi undvika större samlingar så därför kommer vi att stå
och ta emot dig redan på parkering och anvisa till rätt ansvarig.
Här nedan finner du vad vi hittills har planerat få gjort där vi tror att det finns något för alla. Anmäl
din medverkan till kansli@perstorpsgk.se och meddela om du har någon specifik önskan om vad du
vill hjälpa till med. Vi planerar hålla på fram till lunch då vår nya krögare fixar något grillat.

Aktivitet
Byta vindskenor, skylift från Ramirent behövs.
Tvätta övriga vindskenor, skylift från Ramirent
behövs.

Ansvarig
Göran
Göran

Flytta sand i vänster bunker hål 5 till höger bunker
Ta bort sten-i-dagen i bunkrar (16v, 10, 1v, fler?)

Micke
Micke

Tvätta plattor framför PRO boden.
Högtalare upp på uteplatsen.
Vatten utkastare på slakthus o Carstens hus

Ulf
Ulf
Ulf

Måla färdigt Åsbohuset (baksida o gavel)
Måla altandörrar o karmar till dörr o fönster på
klubbhuset.
Byt lås inne i kansli o i Åsbohuset
Måla murpelarnas framsida vid infarten (är
tvättade.) Måla fönsterbleck på Åsblohuset m svart
lackfärg

Kalle
Kalle

Rengöring av källartrappan, ta bort löv. Tvätta
trappan med högtryckstvätt.
Lägga nya plattor vid trappa upp vid övre rangen. 2
eller 3 plattor.
PRO boden: Rengöring stuprännor.

Bertil

Kalle
Kalle

Bertil
Bertil

Fixa dörrar till kansliet så att man inte kan trycka
upp dörrarna.
Färdigställ uteplatsen

Dan

Räfsa, ta bort grenar o löv från parkering till tee 1
Tvätta vita skiljeväggar mellan utslagsplatser nedre
del rangen, med borste.

Linda
Linda

Högtryckstvätta stentrappa upp till övre del av
rangen.
Tvätta hela övre del av utslagsområde på rangen.

Mats

Bästa hälsningar/Best regards
Ulf Lindh
Director Compensation & Benefit
Perstorp Holding AB
ulf.lindh@perstorp.com
+46 706 440 507
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