Arbejdsweekenden 9-10. april

LØRDAG
Med rekorddeltagelse (næsten 60 personer) fik årets fællesarbejder en flyvende start.
Traditionen tro mødtes vi til morgenkaffe mv. i beboerlokalet, hvor det naturligt nok kneb
med pladsen. Morgenholdet havde gjort sig ekstra anstrengelser - og det 'gav points'!
For at komme hurtigt i gang med arbejdet var forlods
foretaget opdeling i hold med holdleder
udfærdiget opgavefordelinger/-beskrivelser
oprettet 2 depoter med udlevering af materiel etc.
Arbejdet blev begunstiget af godt vejr, og således nåede man en god del af planlagt
udendørs arbejde.
Udført arbejde i hovedtræk:
Bagtrapper (der mangler enkelte) rengjort. Bagdøre (ikke alle) afvasket, gummilister
smurt, vinder pudset
Samtlige lofter er kontrolleret. Meget få effekter at fjerne (angiveligt som følge af
gennemført raid for kort tid siden)
Afvaskning af borde, bænke og blomsterkasser er godt i gang, og maling/oliering
påbegyndt
Cykeloprydning i gård og kældre
Indhegning til viceværts 'gårdvogn' mv.
Vaskekælderen er rengjort far A-Z, - vaskemaskinerne har fået en særlig, udvidet
behandling (rensning af tromle og øvrigt indre)
Container foran restauranten flittigt benyttet
Legeplads rengjort
Sandkassen har fået nyt indhold. Det brugte sand (beskeden mængde) genbrugt i
forhave
Den store græsplæne trimmet
Ny belysning over bagdør AM 8 opsat som prøve
Storskraldsrum klargjort til maling
Frokost afholdt på den officielt endnu ikke åbnede restaurant 'Barshu'. Meget stor
tilfredshed med menuvalg, kvalitet - og pris!
Bodega Haabet bød efter fyraften de deltagende på en forfriskning.

SØNDAG
Med 44 fremmødte fik lørdagen en fin fortsættelse.
Arbejdet blev også søndag begunstiget af godt vejr.
Udført arbejde i hovedtræk:
Bagtrapper (der mangler enkelte) rengjort. Bagdøre (ikke alle) afvasket, gummilister
smurt, vinder pudset
Borde, bænke og blomsterkasser: Maling/oliering påbegyndt (mangler enkelte)
Cykeloprydning i gård og kældre tilendebragt
Container foran restauranten flittigt benyttet også søndag
Storskraldsrum malet
Oprydning fortov AM-siden
Plantevedligehold/-pleje VA og VL (randbeplantning mv.)
Hjørnet ved Svinget 2 'forstærket' med kampesten. Mangler trafikmaling.
Frokost igen på Barshu. Stor tilfredshed - og stor tak fra Barshu for vort valg!
Sammenfattende for lørdag og søndag:
Overvejende positiv stemning for denne vej til at skabe kontakter og kendskab mv.
Bedre forståelse for værdien af eget arbejde.
Opfordring til at fremkomme med nye former for fællesarbejdet (organisation,
delegering, socialt arrangement i fortsættelse af arbejdsdagen etc.) givet og positivt
modtaget.

