
Arbetsdagar på Nissagården 

Hej 
Framåt juni-juli månad så hoppas vi att corona-läget har lugnat ner sig lite och att de flesta 
har hunnit vaccinera sig. Så därför hoppas vi komma igång med några arbetsdagar på 
Nissagården igen. 
Kalle, Tore och jag har träffats och diskuterat lite datum. 
Det blir tre lördagar, den 3 juli, den 24 juli och den 7 aug. Vi planerar att starta kl 9 och hålla 
på till ca 15-16. Föreningen ordnar lite fika och lunch. 
 
Ni som vill och har möjlighet att hjälpa till anmäl detta till Nils-Erik (0454 325058, 0705 
895724, ne_svensson@hotmail.com) eller Kalle (0454 325097. 0766 441227, kak@live.se). 
Kan ni inte hjälpa till hela dan, så går det naturligtvis också bra med halva dagen. 
 
Beroende på smittrisken för Corona-viruset, så kan vi ju inte jobba med samma sak alla, men 
det finns lite att göra på olika ställen, så vi kan sprida oss rejält. 
Bland annat följande finns möjlighet att sätta igång med 

• Montera nytt spisrör i köket 
• Spis kyl ska lyftas på plats 
• Svärta köksspis o måla svärta in luckor 
• Montera hyllor ovanför köksbänken 
• Städa kök 
• Såpa golv kök 
• Diska o ställa in porslin 
• Målning runt de nya ytterdörrarna 
• Tak över de nya ytterdörrarna 
• Skrapa o måla om dassdörren 
• . 
• Öppna upp brygghuset för ”kiosk” 
• Städa upp slinne ovan kobåsen 
• Börja på panelen Brygghus – ladugård 

Söndagen den 13 juni kl 10 planerar vi att sätta upp det inköpta partytältet samt något 
marknadsbord. Tältet ska användas vid årsmötet samt för kommande aktiviteter under 
sommar-höst. 
Vi är tacksamma om någon även kan hjälpa till med detta någon timme.  
 
Vore tacksam om ni meddelar mig eller Kalle, vilka/vilken dag ni kan hjälpa till, så att vi vet 
hur många som kommer (med tanke på lunch o fika). 
 
Tackar på förhand 
Hälsar Kalle, Tore o Nils-Erik 
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