
 

Stråtjära/Holmsvedens  

Hem & Skola förening 

I samarbete med Fritids 

 

Favorit i repris, Fixarkväll ! 

 
 

Den 23 maj från kl 17.00 till 20.00 bjuder Fritids och Hem & Skola in 

till en fixarkväll på skolan, där vi ALLA vuxna föräldrar, mor- och 

farföräldrar, personal, elever samt syskon får hjälpa till och fixa till 

utemiljön. 

En fotbollsmatch för de som vill vila från sysslorna ska vi också 

försöka hinna med. Före och efter tar vi spaden, skruvdragaren, 

penseln eller krattan mm och tar i där det behövs. (ta gärna med 

egna redskap och handskar) 

Bl.a. ska vi göra rent i tennisbanan, tar bort ogräs, kantskär, planterat 

blommor, frön, träd o buskar och målar mm. Om det ligger kvar busk- 

och kvistar i skogen bakom skolan blir det att röja där också. 

Vi bjuder alla barnen och vuxna som vill ha  

på grillad korv, saft, kaffe och kaka 

Varmt välkommen! 



 

Stråtjära/Holmsvedens  
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I samarbete med Fritids 

 

 

Önskelista: 

Detta är ett urval på vad eleverna önskar sig, vi ska försöka fixa en 

liten del i alla fall, har ni något av detta hemma som ni kan skänka 

eller har ni andra idéer, hör av er till Ulrika Hedlund 070-33 96 588. 

 
 Frön av morötter, ärtskidor, blommor mm 

 Tomatplantor 

 Rabarberplantor 

 Blomjord, säckar 

 Vattentunna till frön, buskar och blommor 

 Kompost, kompostkärl 

 Målade pallkragar för att plantera i. 

 Pallar för att bygga ut soffa och bord ute i den blivande bersån 

 Krattor 

 Sopar 

 Träolja till utemöblerna 

 Dynor till utesoffan 

 Duk till bordet 

 2 trälådor eller dynboxar 

 Mer sand till sandlåda och under gungorna 

 Blommor vid entrén 

 Måla leksaksboden invändigt 

 Vit asfaltsfärg till utebandylinjer 

 Partytält för solskydd 

 Papperskorgar på skolgården 

 Staket runt trädgården 

 Fotbollar 

 Sommarspel, hästsko, ringar, bollar, plockepinn, piltavla mm 

 Fågelholkar 

 Parasoll 

 Stora presenningar  och pinnar, rep för att göra indianhyddor 

 


