Smedebakken 21.04.2021

Kære Smedebakkebeboere.
Sidste år ved denne tid skrev jeg også til jer ang. vores forårsarbejdsdag.
Jeg skrev, at vi nok skulle indstille os på at undgå større forsamlinger den næste måneds tid…………. Øh, det
blev jo desværre noget længere, og vi er stadig ikke ved vejs ende, selv om vi nu er ved at åbne vores land
lidt mere op.

Forsamlingsforbudet er fra i dag hævet til 10 personer indendørs, men det rækker jo ikke til at kunne
mødes efter vores fælles anstrengelser, og hvad med coronapas, er det noget, vi skal forholde os til i vores
situation, hvor vi jo byder ind til frokost??
Vi foreslår derfor, at vi igen i år laver det arbejde, der skal gøres, individuelt og når det passer os bedst.
Vores fælles sild og smørrebrød må så vente, til vi igen kan samles uden de store dikkedarer…….

Altså, I bestemmer selv hvad, hvornår og hvor længe, I vil arbejde.
Jeg hænger en liste med arbejdsopgaver op på døren ind til salen i Smedjen.
Når I så trænger til at få jer rørt, kan I gå i Smedjen og se, om der er noget, der kan friste. I må også gerne
selv skrive opgaver på, som I har lyst til at lave til vores alles bedste.
Husk at skrive på, hvad I laver og hvor meget, I har nået, så andre ikke kommer til at gøre det samme
dagen efter! Det ville jo være ærgerligt! – også gerne dato.
Materialer, poser og lign. ligger i redskabsskuret ved affaldsøen syd.

Mange forårshilsner med ønsket om, at vi snart kan blive ”normale” igen.
Svend og Lilly

Mulige ”motionstilbud”:
Se opslag på døren ind til salen i Smedjen
-

Fjerne ukrudt og feje langs vejene Papirfabrikken og Smedebakken.
Fjerne ukrudt og feje på vejen til Smedjen og parkeringspladsen.
Stikke mælkebøtter i græsplænerne.
Luge alle steder, hvor der spottes ukrudt.
Torvet.
Feje på vejen ned til nr. 57 og rense risten for skidt og blade.
Feje og rydde op i de tre affaldsøer og i cykelskuret.
Fjerne blade i kældernedgang i Smedjen og i lyskasserne.
Vaske vinduerne i Smedjen udvendigt og indvendigt.
Gøre grundigt rent i kælderen
Sprøjte algefjerner diverse steder. (Sørg Svend – hvor?)
Alt det, I selv synes, er vigtigt/rart at få gjort…….

