
Gennemførte Opgaver til Haabets Arbejdsweekender 2020 I alt 107 deltagere.

Afholdt den 13. + 14. samt 19. + 20. september 2020

Områder Arbejdsopgave
Bagtrapper rengøring, opryd/udsmid, Vinduesrammer, Kabelkasser, Gelændere. 17 bagtrapper. Grundig rengøring, Vinduesrammer, Kabelkasser, Gelændere, skrabe pletter/tyggegum, feje, vaske. 

Trappenedgange, indvendige(rest) + udvendige. Taget: VA1 + VL9 Højttryksrenser, Algerens - indvendig + udvendige nedgange. Tjek hvilke der trænger. De fleste blev taget til AW2018

Male: Gennemgangsdøre, Kælderdøre, barnevognsrum og byttecentralen, males. OK: VA1x2, VL9x2, SVx2 Let slib - males grå.  Eks. VA, VL, (SV) - Evt. døre til Byttecentral, Barnevognsrum.

Vægge - Males, VA, VL, SV. VL, SV - OK. VA - skal mures og males. Afrenses og børstes ned - og Males hvid

Gård/Blomsterkasser Blomsterkasser, store og små, mv - mal, sort

Gård/Cykelsliske Oliemaling, cykelsliske ved VL9

Gård/garage Feje/rengør Garage 63 + Vaskeområdet (hør Bo)

Gård: Arealer opryddes, fejes, rengøres/spules Opryd, flyt cykler ud fra væg, rengøring

Gård: Lave vinduer, ryddes, fejes, lave vinduer+rammer pudses hele vejen rundt Vask, pudsning, rengøring af rammer

Gård: Sandareal rengøres/legeområde. Sort kant ved legeborg kan males/sort Sand opryddes, feje. Sort kant ved legeborg kan males/sort

Gård: Borde, bænke (røde males) - 10 borde Vask, slib - Males. Læg papkasser under for dryp. Opryd, pensler i mineralsk terpentin efter.

Port til gården Slibe + male, grøn - Klat-reparation

Gård: Affaldsskur Ny profil-ryg - Monteret

Stakit males ved VL/VA Evt. grundrens på alger/børste. Træolie/beskyttelse

Grav bed op ved SV2 Grav bed op ved SV2, under kastanietræ

Lyskasser, vinduer udvendigt Lyskasser, vinduer udvendigt - renses, rengøres. Vinduespuds alle kældervinduer VA, VL, SV

Havearbejde, reng. rundt om Haabet Klip/beskær buske/træer, luge bede, rive, feje.

Borde ved lindetræ Mal 4 x Rød bord (evt. let slib/vask)

Loftrum og loftarealer. Frie Kælderarealer. Opryd, udsmid, rengøring feje/rygstøvsuger. Ejendele enten fjernes eller indskærpelse. Tomme/ulåste rum noteres.

2 x vaskerum, 6 x Tørrerum, 1 x rullerum Opryd, rengøring, feje/støvsug, vaske ned, evt. gulv vask. Total rengøring af alle rum + maskiner/aftørres

Barnevognsrum Males hvid

Beboerrum Skuffer, hylder, skabe, køleskab, ovne - rengjorte. Fejet, vasket gulve i hjørner og kanter, spindelvæv osv fjernet overalt.


