10. Fristad 10-21 Feb
Nu börjar det sista målningsarbetet av storstugan. Gunnar har gjort
den sista finslipningen av taket. Hittat ännu flera spikar. Även slipat
det. 11/2 målas taket. Carl Fredrik ringer och säger att det inte blev
riktigt bra. Bruna fläckar lyser igenom.

Vad kan det bero på? Troligtvis är det rökningens fördärv som även
här framträder. Gammal tjära. De gamla Gästgivarna var riktigt
inpyrda rökare. Det kan man se av deras bouppteckningar. Det var
pipor och piphyllor. De blev inte heller speciellt gamla. En planka
provmålas en gång till. Verkar fungera.

Resultatet 21Feb. Så här fint blev det. Ser lite blankt ut, men är
egentligen matt .

Man ser även Anders målning över fönstret.

Anders stryker resten av väggarna senare.

Inmätning av mittenbandslisten.

Skiljer lite på höjderna. Man får jämka lite, men det verkar bli bra.
Nu är det dags att stämma av med elektrikerna om elen ska gå in
eller utvändigt.
Gunnar har tagit bort fönstret som ska sparas i rummet rakt fram.
Marie Bagge ska restaurera det. Gunnar slipar även köksdörren.

Den kommer antagligen att ådringsmålas i
gulbrunt.

Det har kommit ut en Projektplan K2-160/09 Bråviken.
Den handlar om hur området längs Bråviken ska utvecklas som ort
inom besöksnäringen. Det kommer att satsas 1.3 miljoner kronor i
projektet. Här gäller det kanske för oss att haka på. I förstudien
framgår det att det finns en rad olika aktiviteter och paket i området
som behöver förbättras. Målgruppen är barnfamiljer, men även
äldre och yngre utan barn. Även att man kan locka utländska
besökare är ett mål. Naturturism. De tre kåna: Kissa, Kaffe, Köpa
Vi har ju rätt så många trevliga resmål på Vikbolandet(det märkte vi
som gjorde Vikbolandsresan förra året). Kan vi sen koppla ihop
Vikbolandet med ex Göta Kanal, Kolmårdens djurpark, Arkösund,
skärgården och Stegeborg är ju ett steg.
Tåbys hembygdsförenings program har kommit.
Där finns en massa trevligt. Årsmöte 12 Mars 14.00 Mems skola.
16 April besöks gravfältet 10.00. 14 Maj Gökotta samling vid
Gästgiveriet kl 8.00 ihop med Björkekind. Brukar vara en upplevelse.
28 Maj skogsvandring vid Brestad 11.00. 6 Juni Nationaldagsfirande
kl18.00(kyrkan är nu iordningsställd) den är fantastiskt vacker. 25
Juni musikandakt i Mem kl 19.00. 8 Okt kåseri av Lena o Claes Weinar
vid Gästgiveriet. En resa ihop med Björkekind kommer det också att
bli.
Yoga kurs i Tåby, Kanske Bugg i Björksätter. Kosläpp hos Mia o Lasse i
Odenstomta. NI som aldrig varit på ett sådant släpp åk dit. Det är en
upplevelse. Man blir glad. Östgötadagarna kommer vi att ha öppet på
Gästgiveriet 3-4 september. Vi kommer att ha några invigningar när
storstugan blir klar och husfasaden har kommit på.

Om det är något ni undrar över eller vill läsa mer om Gästgiveriet o
Tåby eller vill släktforska om Tåby så finns hemsidan
www.vikbolandet.eu
Carl Fredrik och jag har börjat titta på utedass. När gästerna har
druckit kaffe blir de kanske nödiga. Det måste vara
handikappsvänligt. Bauhaus har två bra alternativ.

4995kr

6995kr

Sen får vi fixa till det så det stämmer med färger och interiör.

Vi får
alla fundera på designen. Ideer o material mottages gärna. Kanske
kärleksschablonen skulle passa här.

Ni är alltid välkomna att titta. När det står bilar utanför är vi där.

