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Sundetlägret 2018 – FÖRÄLDRAJOBB
Ansvarig // Ulf Svarén 0708–180453 ulf@andreassonarkitekt.se

Önskade möjliga föräldrajobb!
Blå text = saker som behöver köpas in
Städa i skogen efter huggningen
Dra ris och samla ihop längs stig och väg, ”städa skogen”, lägg i gropar och på lämpliga
ställen, skapa inga högar.
Slysax/vedsåg/rep
Kratta löv på gräsmattan
Vårstäda, även runt dassen. Släng på komposthög till höger om gamla stigen
Kratta/skottkärra
Bygga färdigt tredje dasset
Bygg sittbänk, såga ner ring och annat som behövs. Material finns på Sundet.
Skruva på gångjärn på dörr och tälj en låsklinka/hasp
Städa i förrådet
Städa i förrådet, riv vita skåpet (elda upp) och bygg hyllor på väggen av brädor
Bygg enkel liten arbetsbänk i förrådet under verktygshyllorna av brädor
Häng upp verktyg, städa och sortera verktygen
Piasawakvast/verktyg
Gräv upp uppstickande stenar i gräsmattan
Gräv upp uppstickande stenar i gräsmattan, alla som gräsklipparen inte klarar sig över
Spadar/spett, mest runt varmvattentunnan
Stapla ved alt gör ny stapel.
Bygg vedskjul av lastpallar
Lägga på ny presenning på ”vedtak”, grön presenning på ny plywood
Släng ved som ligger på marken och är förstörd/elda
Det behövs fler pallar!

Ulf S
Ulf S

Gräv dränering från jordkällarens stenmur och ut till diket
En dränering behövs från jordkällaren och ut till bäcken. Börja att gräva igenom mur. Det
rinner ganska mycket vatten i marken.
Dräneringsslang 5+5 meter och skarvhylsa och ändpropp.
Hämta ev ett lass grovt fint grus vid vägbygget
Spadar/spett
Grundmursmurning
Laga i de lossfrusna bitarna i grunden på huset.
Kalkbruk

Ulf S
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Murslev/fogslev
Murhink/borste
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Kratta vid sandstrand ”playa Sundet”
Kratta och kör bort löven som ligger på sandstranden väster om bryggan.
Rensa sten på botten så det blir en bra plats att landa kanoter
Vårrusta båten
Inspektera, tvätta, reparera om något är trasigt
Behövs tvättas på utsida. Årorna kan behöva läderskoning vid årklykorna.
Yes och svamp
Laga golv på vinden
Reparera golv på vinden, mustäta springor och hål med metallnät
Ulf S
Skära in litet fönster i vindsdörr; 250x250 härdat glas vridet 45 grader, lister, färg, fönsterkitt
Träställning för båten/kanoter
Bygg enkel ställning under för och akter.
Bygg enkel ställning för två kanoter.
Använd gärna ek i marken, fråga Anders Green.
Justera skogsvägen
Gräv upp och flytta uppstickande stenar på vägen ner, fyll i gropar med sten och grus från
bergtäkten
Spade/skyffel/spett/skottkärra
Slipa yxor och spadar
Kör igång slipstenen
Sätt upp hyllor kök intill skänk
Hyllor sjukvård mm mellan dörr och skänk. Målas i förväg kulör NCS S 3005-R80B
Skruva fast krokar och öglor
Kasthakar fönster behöver kompletteras.
Rensa rabatterna runt stugan
Rabatterna runt huset grävdes upp 2017 och planterades med perenna blommor och lökar
som kanske blommar vid lägret, fint!
Fyll på med ny jord från komposthögen, rensa bort ogräs, fixa till kantstenarna.
Övrigt att fixa INNAN lägret, rapportera till Ulf Svarén om du gör något av nedanstående:
Gräv dränering inne i jordkällaren, grusa golvet. Ev lägga betongplattor.
Bygg golv av formplyfa på de fyra befintliga lastpallarna (tvätta dessa i sjön före, mycket
jordiga). Fixa starka batterilampor med rörelsesensor.
Brandvarnarna har tappat ”krokarna”, just nu hänger de i ståltråd. Byta eller annan lösning?
Kåsor till barkströ behövs till nästa läger – finns det två extra på Riddargården?
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Åtgång minst två säckar barkströ.
Lång tvättlina nära diskplats vore bra med klädnypor.

Inköpt/Ulf
Inköpt/Ulf

Diskbänk med uppvik i kök, större bättre, fixa innan, montera på lägret. Matta som yta?
Fixera spjället i köket, det är löst i fattningen och lossnar lätt.

kalkbruk

Dasstaken bör ses över, vindskivorna lite ruttna.
Toarullshållare mm till dassen kolla status!
Fördela gammal bajshög åt sidorna i gropen med en planka/slana – lägg på elden efteråt!

Annat att fixa i framtiden, kvar sedan tidigare:
Kommentar och funderingar i rött

Verktyg behövs, grundutbud…
Lie med sticka
Fogsvans
Vinkelhake
Skruvmejslar
Kan vi skapa ett lönnutrymme för värdefulla saker?
Pump etc?

Vore kul med en eller två permanenta kanoter på Sundet också?
Fint om tex barn hänger med på en arbetsdag…

Stenmurar

Portal

Skulle det gå att lägga upp några raserade stenmurar igen vid entré tex

Välkomstportal/skylt med lite information likt den på Blomsholm önskades

