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                              Åtgärder på anläggningen under 2017

Byt bordsskivor Några mekbänkar behöver nya bordsskivor i ytterkanterna 25 mars

Fäste för score board Gjut fundament för kommande score board 25 mars

Tvätta alla depåbord 25 mars

Rensa tryckluftsboxarna Rengör borden och töm uppsamlingskärlen vid tryckluftsplatserna 25 mars

Städa dass och dusch 25 mars

Städa kiosken Alla ytor och skåp tvättas rent. Golvet tas till sist 25 mars

Tvätta golvet i tidboden Alla golv sopas och moppas. 25 mars

Kompressorn Lufta och byt olja i kompressorn 25 mars

Start-batterierna Kolla status. Ev bättre laddare typ C-Tech 25 mars

Sopa/dammsuga banan 25 mars

Sätta upp banderoller 25 mars

Plocka skräp Samla upp skräp och löv inom banområdet 25 mars

Gräsklipparen Rensa och rengör undertill 25 mars

Rengöra grillen Redo för Vårracet 25 mars

25 mars

Hutta skräp på tippen Köra iväg med allt skräp och hutta på tippen 25 mars

Koppla in varvräkningen klart klart

Hänga upp högtalarna klart klart

Hänga upp nya anslag PH fixar 25 mars

Ytterstaketet längs 108an Martin visar sitt förslag och styrelsen tar beslut på vad som ska göras 25 mars

Martin visar sitt förslag och styrelsen tar beslut på vad som ska göras 25 mars

Kolla så att säkerheten kan upprätthållas, annars laga 25 mars

Fler el-uttag i depån Kabel är redan dragen. Koppla in det smart i proppskåpet.

Måla förarställningen Svart färg finns under året

Markplattor, samla in Samla in markplattor som bortskänkes under året

Markplattor, dusch Lägg markplattor utanför dusch och toa under året

Markplattor, tidboden Lägg markplattor på plätten utanför under året

Markplattor, kiosk Lägg markplattor utanför kiosken och vid ingången under året

Skylt vid grinden Med klubb- ban- och tävlings-infomation. I snygg ny utformning av text och loggor våren

Varmkörningsplats Riv glasboden och uppför varmkörningsplats med plank och bänkar där

Stolpar förarstln. Kapa nedersta biten för att minska vattensug upp i träet

Skura och skölj av eller skrapa bort vattnet

Alla ska inte upp. PH har lite koll på vilka. (kan behöva flyttas när nya sponorerna 
kommer)

Inventera glas-boden och 
dess innehåll Förbered för att skrota glas-boden till förmån för antingen besikning eller varmmkörning

Ban-staket vid bortre 
sträckan

Kolla status på ban-
staketet
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