Vigtig information om byggeprojektet
Kære forældre og andre modtagere af Vilsted Friskoles torsdagsbrev.
Vi er nu kommet så langt i vores byggeprojekt, at vi har fået indhentet tilbud fra håndværkere og vi
mener absolut ikke det er urealistisk at få enderne til at nå sammen.
Det kræver to ting:
1. At vi selv udfører en del af arbejdet
2. At vi får samlet lidt penge ind til byggeriet
Eget arbejde:
Vi har i øjeblikket en manko på ca. 500.000 for at kunne gå i gang og vi er i øjeblikket igang med at
gennemgå tilbuddet for at finde områder, hvor vi selv kan udføre arbejdet og derved finde en
besparelse i byggeriet. Vi skal nok finde en del af de nødvendige besparelser. Men i den forbindelse
skal vi bruge nogle hænder til at lave de pågældende arbejder.
Vi fik mange tilkendegivelser på onsdagens generalforsamling, men vi har brug for endnu flere, for at
kunne løfte opgaven:
De opgaver der er i spil er:
●
●

●

●

●

●
●

Nedbrydning af den gamle barak
Sokkel:
○ Trækning af rør til vand og varme
○ Lægning af isolering og rionet
Tømrer:
○ Opsætning af indvendige skillevægge
○ Etablere lofter med troldtekt
VVS og ventilation
○ Montering af sanitet
○ Montering af ventilation
El-arbejde
○ Trække ledninger
○ Opsætning af lamper
Maler
Etablering af belægning og trappe

Vi har brug for en tilbagemelding fra jer om hvilket arbejde I kan hjælpe til med. Tilmeldingen skal
bruges til at vurdere hvor meget - og hvilken arbejdskraft vi har til rådighed.
Det er VIGTIGT: Uden arbejdskraft ingen ny skolebygning, så enkelt kan det siges.
Derfor udfyld vedhæftede formular og aflever den på skolen. ELLER tag et billede af formularen med
dit kamera og send den til undertegnede på: 2553 0508 eller email: michael.bagge@yahoo.dk - under
bemærkninger kan du anføre om du er fagudlært eller har andre kompetencer indenfor det
pågældende område. Det er vigtigt af hensyn til den senere holdinddeling.
På forhånd tak
Michael Bagge
Formand
Mobil: 25530508

