Hej scouter och föräldrar!
Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar! Varmt har det i alla fall varit!
Inför höstterminen har vi tänkt renovera vår lokal, så att vi alla ska få en trevligare
och mer funktionell scoutmiljö. För att det ska fungera så behöver vi er hjälp!
Först och främst kommer mötena att börja lite senare än vanligt, någon gång i början
av september, ni får information från era ledare, och möjligen kommer de första
mötena att hållas utomhus, beroende på hur det går för oss.
För att det inte ska kosta alltför mycket vill vi gärna ha byggmateriel som ni kan
avvara. Här nedan finns det en lista på sådant som vi vet att vi behö ver, men det
mesta är välkommet. Ring och tala om vad ni kan bidra med, så vi vet vad vi behöver
handla och fråga gärna om ni är osäkra på om det är något vi vill ha!
Material lämnas helst 20 aug i lokalen, men passar inte det kommer vi överens om
annan tid när ni ringer!
Vi behöver:
Materiel: träreglar, trälister, skivmaterial av olika slag, skruv, gångjärn, hjul, haspar,
väggfärg, penslar, roller, plastmatta el. likn.
Möbler: bänkskiva, sparringskenor med konsoler, hyllplan, hyllor för förrådsförvaring,
stapelbara stolar/pallar, anslagstavlor, krokar
Vi vill gärna ha hjälp att bygga lite också. Här kommer tider när det kommer att vara
ledare på plats:
Sön 20 aug. Bygget startar med heldag 10-17, material kan lämnas i lokalen, lunch
serveras
Mån 21 aug kl. 19-21
Tis 22 aug kl. 19-21
Ons 30 kl. 19-21
Tors 31 kl. 19-21
Lör 2 sept 10-17, lunch serveras
Sön 3 sept Efter behov , ring och hör om tider
4-7 sept efter behov, ring och hör om tider
9-10 september åker hela kåren på Sista färden till Pålstorp, då hoppas vi att det
mesta är klart!
Hoppas vi får en riktig höjdartermin i en uppfräschad lokal!
Klara Laufke, 0708-503969 eller hem kvällstid 689 94 11
Lokalfogde

