Dags att fixa i lokalen 16 feb!!
För att hålla vår scoutlokal i bra skick behöver det fixas lite med den ibland. Det kan vara
allt från att plocka upp lite skräp, städa i eldstaden, sätta upp en hylla eller måla om ett helt
rum. Vi bjuder därför härmed in till en fixardag vid scoutlokalen tillsammans med
scoutkompisar och eventuellt familjen också. Man kan också se det som ett tillfälle att få
umgås inom familjen samtidigt som man gör nytta för andra i kåren.
Vi har en hel del att göra och hoppas att det kommer många och hjälper till så vi hinner
göra extra mycket. Arbetsklädsel kan vara bra att ha.
För vem: Yngre scouter behöver ta med sig en vuxen om de kommer, men äldre scouter
behöver inte men får gärna ta med sig sina föräldrar också. Föräldrar utan barn
närvarande är såklart också välkomna.
När: Vi startar kl 09:30 lördagen den 16 februari vid scoutlokalen och slutar kl 16. Om
man bara kan vara med en del av dagen går det bra också, men ange det i anmälan.
Vad ska göras: Vi har en lång lista på saker som vi skulle vilja fixa, som inkluderar
städning inom-/utomhus, sätta upp saker på väggar, laga väggar, sätta ihop byggsatser,
elarbeten, måla lite och mycket mer. Om du kommer på något du skulle vilja ska fixas eller
om du vill fixa det själv under dagen är det bara att höra av dig.
Kåren bjuder på lunch och fika under dagen samt trevligt sällskap.
För att kunna planera mat och jobb som ska göras så vill vi att man anmäler sig till
mikael.simonsson96@gmail.com så snart som möjligt. På anmälan anger du namn,
kostavvikelser och gärna telefonnummer. Om du är specialist på något och kommer, hör
gärna av dig. Om du bara är med en del av dagen, hör av dig om du vill äta med oss eller
hemma. Vi kan dock inte lova exakt tid när vi kommer äta.
Under dagen skulle vi också ev behöva ett släp för att köra skräp till Lövsta, så om du
eller någon du känner att möjlighet att låna ut eller hyra ut en till en billig peng till kåren så
får du gärna höra av dig så snart som möjligt.
Om du inte har möjlighet att komma på fixardagen men gärna vill hjälpa vid något annat
tillfälle får du gärna höra av dig så kan vi hitta något åt dig att göra.
Har du frågor kan du kontakta lokalfogde Mikael Simonsson, 073-958 66 84,
mikael.simonsson96@gmail.com
Kommer du på något som behöver fixas får du gärna felanmäla det via

www.hasselbyscout.se/fixa
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