
Der medfø7ger ikke bor til maskinen. Det anbefa-Zes se-Zv
re-Zser som du skal bruge og så gemme den tjl næste gang
Kan Lånes hos: Søren nr. 119, som evt. kan anvise, hvor

I sommerDerioden kan maskinen udfeveres

at købe bor i de stør-
du skaT bore.
boremaskinen er-

af ef hrrstrtrel scsnedl em,

2 AKU. SKRUE/BOREI,IASKINER.

Der medfø7ger ikke bits til skruemaskinerne. Køb selv bitsne og
næste gang du skal bruge maskinerne.
Kan -tånes åos.' Søren nr. 179 elfer Per nr. 83- I sommerperioden

udfeveres af et besturelsesmedlern.

aam dom f il

kan maskinerne

K I RBY ST ØV SUGER / T EPPERENSERJTfÅ.SKTAIE.

Der medfø7ger ikke tæpperensevæske. Dette kan købes hos Søren
Kan Lånes hos: Søren nr. 119 i sommerperioden ved henvende-Zse til et best. mediem.

K ARCH ER H Ø J T RY KSPU LER.

Der medfø7ger ikke diverse
Kan 7ånes hos.' Per nr. I3.

rengøringsnidle r
T sommcr nerioden

elfer vandsfange.
ved henvende-Ise til e t best" medLem.

15 KLAPSTOLE

Kan l-ånes hos: ud-Zeyeres af et bestqrelsesmed-lem.

2 KOSTE OG 2 SKOVLE.

Kan fånes hos: udleveres af et bestqrefsesmedLem.

2 TRILLEBØRE

I sommerperioden står børene
af f or hrrta . T wi nterhalvåret

PRE'SEI/ /fUG CA. 5x7 14-

fremme ved det 1

ud-Zeveres de af
. skur. HUSK at stille tiTbage
et bestqrelsesmedlem.

Grundejerforeningen

Ketteholm
JUNI 7997

Fortegnefse over effekter til udlån i Grundejerforeningen KettehoTm.

H I LT I SLAGBOREI,IASKI NE .

Udfeveres af et bestqrefsesmed-Zem.



3 STIGER.

2 stk. 2 m. stiger heraf 7 wienerstige og
stige beregnet til at 1ægge op ad taget.
udf everes af et besttlrefsesmed-Zem.

i alu. skgde stige samt f 9 n.

LØFTEVOGN ILED PALLE.

Ildfeveres af et bestgrelsesnedfem.

I forbindefse med at du låner grundejerforeningens effekter bedes du aflevere
tingene efter endt brug - der er måske en anden der har brug for effekten og

det er jrriterende at Løbe hele KettehoLn tgndt for at fjnde netop den ting
som man har bruq for-

Såfremt der er en brugsanvisning ned tif den effekt du Låner bedes du

gennemTæse denne inden du tager maskinen i brug. Det er os se-lv der skaf
betale, hvis naskinen går r stgkker på grund af at du har fejlbetjent den !!!!

BestgreJsen består af:

Søren nr. 119
Henning nr. 109
Preben nr. 57
Per nr. 83.

MFd ttenlio hilsen
an nnd fnrna io756,vy yvs Lv/,'vJvL

BESTYRELSEII"


