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Varastolta löytyy kaksi ”läjää” tavaroita. Toinen maalihyllyltä ja toinen häkistä numero 1.

PIRUNKIRKON VARASTO
Talven aikana on Pirunkirkon varastolla tapahtunut ihmeitä, ja paikkoja on
järjestelty oikein urakalla. Aplodit sille. Vielä on kaksi epämääräistä läjää tavaroita,
joille ei ole varmuutta omistajista.
Mikäli epäilet ko. läjissä olevan sinulle kuuluvaa omaisuutta, ole ystävällinen ja käy
keräämässä talteen omaisuutesi 15.4.2016 mennessä.
Huhtikuun lopun aikana siivousryhmämme poistaa kaiken jäljellä olevan tavaran
parhaaksi katsomallaan tavalla. Osa myydään Siivouspäivän kirpparilla, osa otetaan
yhdistykseen käyttöön ja loput laitetaan jätteen keräykseen.
1.5.2016 alkaen kaikki varastohäkkien ulkopuolella oleva, sinne kuulumaton tavara
(ts.mistä ei ole hallituksen kanssa erikseen sovittu), tullaan poistamaan. Joten mikäli
tiedät sinulle tärkeää omaisuuttasi olevan häkkisi ulkopuolella, viethän sen turvaan.
Käythän myös lisäämässä nimilätkän häkkisi yläpuolelle.
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Varastosta löytyy tällä hetkellä kolme työpöytää, jotka ovat kaikkien jäseniemme
käytössä, joten sinne vaan askartelemaan jos tarvetta on. Huolehdithan, että siivoat
jälkesi.

Liuottimet, lakat, maalit, etc.
Siivouksen yhteydessä tavaroiden alta kätkettynä löytyi jotain epämääräisiä
avonaisia purnukoita, joissa jotain mustaa nestettä. Kenties jonkun jäteöljyt.
Kyseinen toiminta ei missään nimessä ole sallittua.
Kaikki ongelmajätteet tulee jatkossa toimittaa Pirunkirkossa olevaan
ongelmajätepisteeseen (1.5.2016 alkaen). Piste sijaitsee maalihyllyn lattiatasolla.
Sieltä ne toimitetaan keskitetysti eteenpäin.
Jatkossa varastossa tulee olemaan hylly, jossa voit varastoida veneesi hoitoon ja
kunnossapitoon tarpeellisia maaleja, liuttomia ja lakkoja, mutta kyseinen hylly ei siis
ole jätehylly, vaan siellä saa varastoida vain käyttöön tarkoitettuja purkkeja.
MERKKAA SELKEÄSTI purkkiin veneesi nimi ja vuosiluku (milloin laitettu hyllyyn),
ja poista purkkisi hyllystä, kun huomaat, ettei niille ole käyttöä.
Hyllyä käydään läpi säännöllisesti ja merkitsemättömät tuotteet poistetaan.
Omaisuuden merkintä
Varastolle toimitetaan myöskin merkkaus välineitä; Tussia, jesaria ja nippareita/
paukkulankaa. Merkatkaa jatkossa kaikki häkkien ulkopuolella sovitusti oleva tavara,
esim. moottorit, mastot, etc. Veneen nimi ja vuosiluku riittää. Näin ollen on
helpompi selvittää kenelle tavarat kuuluvat ja siivoustalkoiden yhteydessä poistaa
kaikki ylimääräinen ja turha/tilaa vievä roju.
Huolehditaan jokainen osaltamme, että yhteiset tilat pysyvät siistinä ja
järjestyksessä, näin niitä on kaikkien mukavampi käyttää!

Terveisin,
Hallitus
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