ABEJDSWEEKENDEN 18-19. APRIL 2015
Fællesarbejderne i denne weekend er forløbet helt formidabelt.
Et stort fremmøde begge dage gjorde det muligt at få udført alle disse opgaver:
























vaskekælder rengjort
defekt centrifuge fjernet
cykelkældre gennemgået og fejet/støvsuget
cykler gennemgået - enkelte sat i 'opsamlingsbunken'
viceværtens garage(r) reorganiseret
reservebeholdning af små vinduer samt tagsten placeret i garage 0
'snefejemaskinen' gjort køreklar (og salgbar)
stakit ved VA 1 opsat
alle stakitter SV-VL-VA givet træbeskyttelse (teakfarve)
gårdudvalg (samt Grethe Rud og Luiza Atzeri) har ordnet hele gården med planter (nye samt alm.
pleje). Nye plantekasser som supplement til eksisterende antal. Gårdudvalget har videre bygget et
'insekt-hotel' på tårnet ved nedgangen VL 9-11
stort kælderlokale VL7-9 tømt for gamle barnevogne, møbeleffekter etc.
lofter gennemgået og ryddet (bl.a. 4 døre båret ned)
bagtrapper rengjort og ryddet
bagdøre samt døre til gårdtoiletter vasket
enkelte borde/bænke malet
baderum (VA1-3) og viceværts toilet/bad rengjort
nyt depotrum med gitter til brug for vicevært etableret i vaskekælder
fortsatte saneringsarbejder vedr. el (KH)
storskrald - også forberedelse til næste weekends containermulighed
algefjernelse - efter fejning i gårdens randområder
reservebeholdning af nøgler til loftsrum revideret
og derudover en række 'småting'

Lørdag formiddag var der et impulsivt indslag: Nogle børn blev dekoreret meget kunstnerisk i ansigtet!
Begge dage var præget af en overmåde positiv stemning over hele linien. Deltagerne var på forhånd
opdelt i ialt 8 små og store grupper. I 5 grupper var udpeget en holdleder, og det var en stor fordel.
Materiel- og redskabsmæssigt var vi godt forberedt. Der er således i den senere tid foretaget en række
indkøb af varige inventardele mv.
Morgenbuffet var af den traditionelle slags, medens frokost var henlagt til 'Victoria', der kræsede for os. En
kende dyrere end normalt, men alle udtrykte en stor tilfredshed. Der deltog også et antal børn. 'Victoria'
har udtrykt en stor tak for vort valg af spisested.
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