TALKOLISTA

17.5.2020

Välj en talkouppgift som du vill göra 21-24.5 eller senare.
Anmäl dig nu! Vi ger närmare instuktioner och berättar vilka verktyg du behöver.
1. Inspektion och andra uppgifter i grupp
1.1. Kontroll av metallnätstängsel runt koloniträdgårdsområdet.
Märk ut på en karta trasiga ställen och platser som måste repareras (t.ex. kvistar och humle som
skadar stängslet och måste skäras ned).
Märk ut stället med ett litet synligt snöre, så att det är enkelt för repareringsgruppen att hitta
platserna efteråt. Snören fås vid Storstugan.
Rapporterar kontrollresultaten till gruppens talkoansvariga. Behövs 5-7 medlemmar.
1.2. Kontroll av vägskyltar med hjälp av karta över koloniträdgården.
Finns det skyltar som måste repareras, skyltar som t.ex. gått sönder eller som har fel namn.
Ta bilder med mobilen av skyltar som kräver åtgärder och rapportera till den talkoansvariga.
Staden kan fixa nya skyltar enligt behov. Behövs 4-5 medlemmar.
1.3. Inspektion av grusvägarna med Bruna karta. Behövs 6-8 medlemmar.
1.4. Kontroll att vattenledningar och skyddsbrädor på grusvägarna löper som de ska och inte
hindrar eller tar skada av gång eller cykeltrafik. Inspektion med karta över området.
Behövs 6-8 medlemmar.
1.5 Kontroll av gamla brunnar och brunnslock. Planering av hur de ska behandlas.
Behövs 2-4 medlemmar.
1.6. Blomlådor vid Storstugan och Bastubacken fylls med mylla och senare med sommarblommor.
Behövs 4 medlemmar.
1.7. Inspektion hur vi kan bygga ett litet biblioteksskåp intill Bastubyggnaden (gamla sidan).
1.8. Fixa Muurikkan på Bastubacken. Behövs 2 medlemmar.

2. Uppgift för hela sommaren
2.1. Gräsklippning hela sommaren: görs av en grupp som tar ansvar för gräsklippningen på de
allmänna områdena. Klippningen görs ungefär varannan vecka. Informera den talkoansvariga vilka
som hör till gruppen och vilka veckor ni har för avsikt att klippa gräset. Behövs 4-6 medlemmar.

3. Uppgift som är gjord eller reserverad

Städning av Storstugan och krattning vid Storstugan och Bastubyggnaden.
Takrännorna på Storstugan och Bastubyggnaden ska putsas från kvistar, barr och löv.
Blomlådor vid Storstugan och Bastubacken vattnas och rensas under hela säsongen.
Putsning av vägskyltar och infotavlor vid Storstugugvägen.
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4. Efterlyses medlemmar för olika uppgifter för hela sommaren.
- vår långvariga husmor Gurli efterlyser en ny husmor att lära in
- assistenter till köket och Storstugan
- talkoassistenter
- städningsassistenter till våra Cleaning Ladies (Bastubyggnaden)

OBS! Om du har kommit på något annat som ska repareras eller om du har bra
idéer vad vi kan göra som talko, kom med förslag!
Anmäl dig till talko@brunakarr.fi eller per sms 045 1125 270 (Tua) eller 050 3003130 (Lempi lott 50) och
berätta vilken uppgift du vill åta dig med önskat datum. Meddela ditt namn, lottnummer och
mobilnummer.

Välkommen med att arbeta för vår gemensamma sak!
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