Velkommen til
vaske- og ryddedugnad på Skistua
mandag 5. mai 2014 kl. 18.00
Hei alle sammen! Nå er det tid for litt vask på Skistua igjen, etter en lang vinter.
Skistua er leid ut i forbindelse med selskap og konfirmasjon i mai og juni.
Nedenfor følger vaske- og ryddelisten, og vi håper alle stiller med godt humør. Ta med
redskaper som passer for jobben.

Kjøkken:
Vask av servise, bestikk og annet dekketøy samt innvendigskap + reol:
Kirsten og Harald Bakke (Dette gjøres i tidsrommet mellom 23. april og 8. mai. Ikke 5. mai
da det blir for mange folk og kaos på kjøkkenet. Nøkler avtales med en i Skistuakomiteen )
Tak, vegger, skap utvendig og kjøleskap:
Ann-Magritt Sande, Margrete Ø Jørandli, Barbro Falc Ytter og Terje Gullord
Området bak kjøkken: Bod, gang, wc og fryser
Åshild Stuve Strandlie og Audun Strandlie
Kan du ikke delta på dugnaden
Vinduer 1.etg og 2.etg. ute og inne:
på den oppsatte datoen, kan
Sonja og Sigrid Snuggerud
jobben gjøres en annen dag før
Vask av toaletter: Vegger, gulv, wc og vask
9. mai. Dette avtales med
Are Strandlie og Martin Øhman
Åshild eller Ann-Magritt
Dusjer: Tak, vegger og gulv
Tommy Gullord
Garderobe utenfor do: Vegger og gulv.
Bjørn Godager
Vask av hall/trappeoppgang: Vask av tak og vegger, støvsuge møbler og vask av gulv:
Øystein Snuggerud og Einar Sogstad
Kafeen: Vask av bord, stoler og gulv samt fjerning av svarte striper på gulv.
Arne Strandlie og Michael Sætvedt
Kafeen: Vask av tak og vegger
Even Erlien og Øyvind Lien
Vask og rydding av disk: Vask av tak, vegger, disken og brusskap:
Espen Torseth og Celine Visted
Veslesalen: Vask av tak, vegger og gulv. Vaske/støvsuge møbler.
Arnt Eide og Kåre Solberg
2.etasje: Støvsuge/vaske møbler, vaske gulv og trapp
Tone Bjerkan Schjetne og Vibeke Bakke
Utearbeid:Rydde i garsjen og «kiosken»
Olaf Småstuen (sjef)
Arnfinn Pedersen
Gunnar Haug
Knut Sterten
Baking av kake:
Åshild Stuve Strandlie og Ann-Magritt Sande
Skistua-komiteen

