
Arbeidsplan, anleggskomiteen 2011
Årsak Frist Forklaring Kor
Vedlikehald Lage plen ved startplata Startplata

Vedlikehald Lage enkle pålar/rekkverk som viser retning ned mot start 

frå spinneplate

Startplata

Vedlikehald Laga opningar under rekkverket slik at det blir avløp for 

overvatn

Langside mot 

pieces-svingen

Vedlikehald Laga veg over frå yttersving litle-Pieces til Parc Fermè Litle-Pieces

Vedlikehald Setja opp sperring i sandfella i ytterkant av alternativsporet 

slik at ingen kjører uti og blir ståande (ståande 

kabelmarkering som hjullastar kan kjøra over?).

Målsving

Vedlikehald Sandfelle/kurbs etter innkøyringa til parc fermè framfor 

rekkverket. Fiksa rekkverket.

Målsving

Vedlikehald Lage plen igjen i innersving ved mål (planering, 

steinplukking og såing)

Målsving

Vedlikehald Setja opp bossdunkar rundt om ved postane der det går Banen

Vedlikehald Ordne døra på dametoalettet (for trang) og låsen på 

herretoalettet

Sanitærbygget

Vedlikehald Utført Forlengja plattingen framfor inngongen til dametoalettet til å 

gå bortforbi døra til herretoalettet for å gjera det enklare for 

ungar å nå opp til dørhandtaket.

Sanitærbygget

Vedlikehald Montera aut. dørlukkerar på dørene i Sanitærbygget

2 stk. frå Biltema ligg på innsjekk. Fleire blir kjøpt om dei er 

OK (250,- pr. stk).

Sanitærbygget

Vedlikehald Sjekka status på avløpspumpe/nivå i septiktank Sanitærbygget

Vedlikehald Lage sandkasse i kro ved Sanitærbygget. Må sikrast med 

tette vegger mot nedkjøringa. Uaktuelt no??

Sanitærbygget

Oppgradering Fresing og såing av kant mellom depot og veg slik at det blir 

plen.

Depot

Vedlikehald Setja opp utelys som vi har på lager etter å ha avklart 

plassering

Depot

Oppgradering Miljøstasjon/søppelsortering? Depot

Vedlikehald Få tak i fleire bossdunkar frå HIM (gamle frå Haugesund?) Publikums-

område

Vedlikehald Skaffa hyller til garasjen slik at det blir enklare å rydda og 

halda orden

Garasjen

Vedlikehald Drenering målsving/BC-trase ned bakken Målsving

Vedlikehald Drenering ned av dommartårn

Vedlikehald Tilkomstvegen - utviding og drenering

Klubben har inngått avtale med Ola Fisketjøn AS om 

overtaking av slepevals

Skraping av banen 2011?

Oppgradering Skjerming av strømfordelingskapa

Betongringar?

Depot

Gjera ferdig kasse i mønet på kjøkken mot sør

Kle innvending i garasjane

Lås på ytterdør må endrast likt dei andre. Flytta låsboks ut 

til yttervegg.

Garasjen

Inngjerding av nya depotet mot vegen

(for å hindra griskjøring om kveldar/netter)


