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Kære medlemmer i afd. 4,    11. maj 2020 
 

Der kom jo, som vist alle ved, en pandemi på tværs af vores planlagte fællesarbejder. 

Nu reguleres alle de hidtidige restriktioner – men vi skal stadig holde afstand, ikke 

være mere end ti personer forsamlet, vaske hænder og spritte af. 
 

For at vores fællesarbejdsdage ikke helt skal forsvinde og for at vi fortsat kan holde 

vores afdeling i god form, genoptager vi nu fællesarbejdet, dels i en revideret form 

og dels i den (næsten) gamle form - målet er i øvrigt fortsat, at alle havelodder som 

sædvanlig skal ”optjene” to krydser, altså 2x3 timers fællesarbejde i sæsonen.  
 

 Så hermed den (næsten) kendte form, for de medlemmer der ikke tøver med at 

gå ud og som mener, at det kan være sundt at se andre mennesker end naboen, 

men under kontrollerede forhold og med max 10 havelodder som deltagere pr. 

dato – tilmelding er derfor nødvendig på faelles@broendbyhavebyafd4.dk, 

efter ”først til mølle” princippet. Angiv havenummer, dato for fællesarbejde 

samt antal der deltager (1/2): 
 

➢ Fællesarbejde onsdag den 20. maj, fra klokken 17-20, hvor man på helt traditionel vis 

møder op ved fælleshuset og hører hvilke opgaver der kan løses, som fx  

-at rydde fortov mellem Stjernestien og Ringstien for ukrudt (både mellem fliserne og 

langs kanterne) 

-at rydde ukrudt foran og langs fælleshuset, at rydde ukrudt ved petanquebanerne 

-at rydde ”træstykket” foran fælleshuset (mod Mosebjergvej) for plastic og andet 

affald og nedfaldne grene. Træer der væltet skal blot lægges på bunden, så de indgår 

i naturens kredsløb, så at sige 

-Nedhængende grene mod vej/p-plads og buskads mod vej/p-plads trimmes hvor 

nødvendigt og specielt ved indkørsel til Stjernestien skal der klippes ind, så udsynet er 

bedst muligt når man kører ud fra Stjernestien på Mosebjergvej 
 

➢ Der er fællesarbejde onsdag den 17. juni, fra klokken 17-20, hvor man på helt 

traditionel vis møder op ved fælleshuset og hører hvilke opgaver der kan løses, som fx 

-hække om alle containere (rest- og organisk affald) skal klippes tæt, specielt på 

indersiden, så der er bedst mulig plads til containerne – afklip skal samles og i 

grøntgården, alternativt på genbrugspladsen 

-stykket mellem Stjernestien og Venusstien, for enden af marken (populært kaldet 

Lortestien), skal have beskåret alt buskads, så græsmanden kan køre uhindret på 
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stykket og stien kan holdes så bred som muligt - afklip skal samles og i grøntgården, 

alternativt på genbrugspladsen 

-buskadset på højre hånd, når man kører ind af Venusstien, skal trimmes og klippes 

ind, afklip skal samles og i grøntgården, alternativt på genbrugspladsen 

-beplantning for enden af Venusstien, på højre hånd, forlængelsen af Lortestien mod 

brandbæltet til afdeling 7, skal beskæres/klippes så tæt som muligt, så græsmanden 

ikke får brombær- og vildrosegrene i hovedet 
 

 Og så i den mere uprøvede form – For alle dem der endnu ikke er helt sikre på, 

at det er en god ide at være sammen med andre, men stadig gerne vil udføre 

deres fællesarbejde, blot alene (eller sammen med ens bedre halvdel) – vi 

prøver at finde et miks af opgaver, der tager 3 timer og dermed svarer til ét 

kryds på listen over fremmøde til fællesarbejde. 

Også her bliver hver enkelt havelod der er interesseret nødt til at sende en 

mail til os i udvalget (faelles@broendbyhavebyafd4.dk), med havenr. og den/de 

ønskede arbejdsopgaver – udvalget fordeler efter bedste evne og sender jer 

en mail med arbejdsopgave og et tidsrum indenfor hvilket opgaven skal være 

løst, typisk en 14-dages periode: 
 

- Alle hvide sten på Stjernestien og Venusstien skal males op (foreningen leverer 

pensler og maling) 

- Alle stophaner på begge stier skæres fri for græs så der er synlige, renses 

indvendig, hvis der er jord indenfor lågene og lågene skal males med rød maling 

(maling og pensler leveres af foreningen, herudover egne redskaber) 

- Kloakriste på Venusstien – hvis løbet til/foran risten er blokeret af græs, skæres 

dette væk, så vandet kan løbe i kloakken uden problemer (egne redskaber) 

- Når alle sten på de to stier malet hvide og malingen tørret, skal der males sorte 

numre på alle sten udenfor rotunderne (foreningen leverer maling og pensler) 

- Opfyld med jord under blomsterkrukke ved indgangen til rotunden 94-101 – den 

gamle rod fra poppeltræet der stof der, er efterhånden forvitret (er der nogen 

der har en eller to børfulde jord til opgaven..?) 

- Renovering/ny beklædning på pissoirbygning ved fælleshuset – denne opgave 

kræver mere end et sæt hænder og den kræver, at man er praktisk anlagt og har 

værktøj med hjemmefra – og den kræver et lille byggemøde med hensyn til indkøb 

af materialer og ideer til udførelse) 

Vi glæder os til at høre fra jer, så skynd jer at sende en mail.       FCK, Kejser og MC 
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