IFK-BLADET NOVEMBER 2016
Nytt golv i Kamratgården vilken ansiktslyftning!!

Det har länge varit tal om att byta ut
golvet i Kamratgården. Det gamla var
väldigt slitet och gav inget inbjudande intryck. Men nu är det nya på
plats efter ett gott arbete av flera
föreningsmedlemmar.

Arbetet med att ta bort det gamla
golvet gjordes på några timmar på
tisdagsförmiddagen. Det var betydligt
snabbare än beräknat.
På fredagseftermiddagen började så
arbetet med att lägga in det nya.
Nu fanns två yrkesmän och tillika styrelsemedlemmar på plats, nämligen
Peter Aronsson och Willy Albinsson.
Det kändes tryggt för att veta att arbetet skulle bli utfört på ett bra sätt.
De fick under lördagen hjälp av en ny
grupp och på eftermiddagen var det
nya golvet på plats.

Julmarknad i fint väder

Första advent och IFK Åmåls julmarknad på Åmåls torg. Det är en kombination som funnits sedan 1958.
I år var vädret på vår sida med sol
och uppehållsväder, dock med en kall
vind. Nu hoppas vi att det även blir
ett bra ekonomiskt utfall.
			

Så här såg det ut när bodarna kommit på plats

Bernt Nilsson och Christer Gustafsson bryter upp det gamla golvet

		
			
			
			
			
			
			

Stellan
Nyqvist
ingick också
i gruppen
som tog
bort det
gamla
golvet

Fikapaus måste man ju ha när man
arbetar så bra. Fr.v.: Christer Gustafsson, Holger Andersson, Bernt Nilsson,
Stellan Nyqvist och Leif Hansen

Peter Aronsson och Willy Albinsson
ledde arbetet och såg till att resultatet blev TOPPENBRA!!
I ”Vuxenjulklappen” var det fr.v. Stefan, Jesper, Didrik och Joakim i P 09
som sålde lotter första passet.

-----------

IFK:s P 04-lag kämpar på
Här är arbetet med det nya golvet i
full gång

Och här ser vi resultatet. Ett fantastiskt fint golv.

Inte nog med att detta lag är ett av
de mest träningsvilliga i IFK. De ligger
också i för att få in pengar till en cup
i Örebro nästa år, där de vill vara
med. Att sälja hembakat bröd på
Coop är ett sätt att förstärka kassan.

Fr.v.: Hassan, Deyaa, Mohammed och
Jakob.

