Tiset d. 12. april 2020

Ren By 2020 arbejdsopgaver.
Arbejdsopgaver:
01. Samle skrald langs veje og fortove i hele Tiset by
- Kongevej: fra byskilt til byskilt
- Engvej: fra Kongevej og ud til Mette og Jacob
- Gl. Kirkevej: fra Kongevej og op til Malene og Hauke´s hus
-Tiset Forte: fra Kongevej og op til Kim Egertsen
- Skovløkkevej: fra Kongevej og op til Ribe Landevej
- Skovvej: fra Skovløkkevej og ud til hvor det bliver til Landbomarken
- Flyevej, P. Chr. Kochs Vej og Tjellesen Schmidts Vej
02. Samle skrald i vejkanter og grøfter udenfor Tiset by
- Kongevej syd: fra byskilt og ud til Gl. Arnumvej
- Kongevej øst: fra byskilt og ind til Toftlundvej
- Landbomarken: fra Skovvej og ud til Ribe Landevej
03. Vaske de 2 busskure ved hhv. vandværket og kroen
04. Male de 2 træbænke med farveløs træolie (står opstaldet ved Niels Schmidt)
05. Male 2 blomsterkummer og stellet under bænken overfor kroen, med hvid Sempexo
06. Sætte nye planker på bænken overfor kroen
07. Udskifte nogle planker på den lille bro bag Gunnar Frandsen
08. Glenten skal vaskes af med algefjerner og males med lindeolie når den er tør
09. Roserne ved vandstenen skal klippes med
10. Rense bassinet ved vandstenen for blade, småsten og alger
11. Vaske vandstenen med højtryksrenser
12. Ved mindepladsen skal græskanter trimmes og bede gøres rene for ukrudt
13. Ved mindepladsen skal grus-kanten ved fortovet og ved Engvej gøres rent for ukrudt
14. Legepladsen ved klubhuset skal rives af for grenstumper og blade
15. Fjerne ukrudt på legepladsen ved klubhuset
16. Fjerne ukrudt i fliserne og rundt om klubhuset
17. Rive grenstumper af petanque-banen
18. Fjerne ukrudt og mos på petanque-banen
19. Rette den skæve lygtepæl op, ned gennem skoven til sportspladsen
20. Reparere lys i lygtepæle, ned gennem skoven til sportspladsen, slår HPFI relæ fra
På grund af Covid-19/Corona virussen har vi ikke mulighed for at afholde vores sædvanlige
Ren by arrangement, men vi vil meget gerne have udført de forskellige opgaver alligevel.
Derfor håber vi at du har tid og lyst til at byde ind på hvilke opgaver du kan hjælpe os med.
Du må gerne udføre det selv, men er også velkommen til at engagere nogle hjælpere.
Målet er at vi kommer igennem alle opgaverne i løbet at april måned.
Kontakt Lars Bracht på mobil 2151 2195, som vil koordinere udførelsen af arbejdsopgaverne.
Mange tak for din hjælp.

Mvh. Bestyrelsen i Tiset Borger- og Idrætsforening

