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Kære medlemmer, 

Er der nogen af jer der har mod på at hjælpe med denne opgave, som naturligvis vil indgå i jeres 
afvikling af sæsonens fællesarbejde..? Arbejdet udføres i fredag, lørdag og søndag, 17., 18. og 19. juli. 
Man behøver naturligvis ikke at melde sig til alle tre dages arbejde, mindre kan gøre det.  
 
Bemanding over dagene: 4-6 medlemmer og så os fra fællesudvalget. Én af jer skal lægge bil med træk 
til, til afhentning af fliser i have 52, derfor skal vi også bruge en trailer og en sækkevogn. Skovle og 
spader har vi, ligesom 3 meters waterpas og så må finde nogle rettejern inden vi begynder 
weekendens arbejde. 
 
Vi overholder selvfølgelig i fællesskab reglerne for ikke-spredning af covid19 – og foreningen stiller 
handsker, håndsprit og ”hold afstand” 
 
Opgaven: 
Fra en halv meter inden den nye rulleport samt en meters penge ud på græsset, skal vi have rettet 
fliserne op, så der bliver et naturligt fald ud af samt en opretning under porten, så den lukker ”ens” 
ned på flisearealet. Opretning i alt af 4 m2 samt nyt anlæg af ca. 6 m2. 
 
Opgave beskrivelse: 
Optagning af de gamle trappefliser under porten. 
 
Opretning af nye fliser i niveau, så det passer til underste del af porten, startende i 2. eller 3. række 
indefra. 
 
Afgravning af græs og udgravning udenfor, til klargøring til påfyldning af grus til de nye fliser. 
 
Opfyldning med grus, som leveres på dagen. 
 
Afhentning af fyrre stk. 40x 40 fliser i have 52, hos John Skaarup. Timingen her ligger i at afhente 
fliserne og lægge dem med det samme, så vi ikke skal have fat i dem flere gange. 
 
Send os en mail eller ring, hvis du gerne vil hjælpe med opgaven – og sig til, hvis det er dig der kan 
medbringe bil/trailer på dagen eller den gode sækkevogn med gummihjul. 
 
Mail: faelles@broendbyhavebyafd4.dk, eller mobil 53836864 til MC. 
 
Du bliver selvfølgelig afskrevet dit fællesarbejde i det omfang du bidrager til opgaven. 
 

Vi glæder os til at høre fra jer       
 
/Fællesudvalget  
John (53), Jørgen (103) og Michael (4) 
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