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17. april 2019

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Nausten og området omkring nausten trænger til en grundig
oprydning. Da der ikke var indkaldt til arbejde var vi tre der tog
på nausten for at få startet på opgaven. Vi medbragte en anhænger så vi kunne køre affald væk.
Vi havde 3 prioriteter - opsavning af træ til brænde samt borskaffelse
af malet træ, adskillelse af sengen samt maling af årer. Det er vigtigt
at vi får det væk nu mens brændenælderne stadig kan tages med
græstrimmeren.

Bulhuset blev tømt for
emner der ikke hørte til for
at give plads til træet.

Træet køres ind og
stables så det er klart til
brug.

Vi søgte forgæves efter en forlængerledning, der var ingen så
Ingrid medbragte en fra Augustenborg. Vi havde søgt efter benzin til
kædesaven, men fandt ikke noget - heldigvis havde jeg medbragt en
elektrisk.
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Vi gik igang med opgaverne og så fik vi pludselig besøg af Niels og
Louises søn på græsklipperen. Han gik så igang med at klippe græs
og vi fik bænken flyttet så der også blev klippet her hvor det var meget
langt. Så fik vi besøg af Exe og nød en påskeøl på ølbænken der
iøvrigt trænger til en kraftig renovering.
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24 årer blev slæbr ud,
malet og lagt ind i nausten
igen.

Da træet var savet ville vi lægge det i bullhuset - det var også en
større udfording idet huset var blevet anvendt til pulterkammer. Vi
fandt 2 ankre, spande, presendinger, gennemrustet kemikaliespand,
masser af reb, sæk med spåner, fåreuld og meget andet der lige var
blevet lagt herind. Efter grovoprydning fik vi stablet alt træet ind i enden af huset. Sengen gik vi løs på med skuemaskine og halvparden er
demonteret. En del vil kunne genanvendes til broen.
Og ingrid malede og malede og blev færdig med de 24 årer - godt
arbejde.
Ved halv tre tiden låste vi af og kørte på genbrugspladsen med
affaldet.
Vejret var godt, stemningen var god og der blev lavet et godt stykke
arbejde.
Arbejsplan
- Ølbænk repareres
- Resten af sengen skilles ad
- Ukrudt slåes med græstrimmer
- Oprydning bag nausten
- Brofag forstærkes
- Broen lægges ud
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