
Kære medlemmer i afdeling 4 - Fællesarbejde 2022 
Hermed indledende oversigt over datoer (og lidt indhold) til vores fællesarbejde i denne sæson. Som 
sædvanlig er de påførte opgaver ikke nødvendigvis fyldestgørende for dagens arbejde – der skal stadig 
være overraskelser at se frem til. På alle fællesarbejder sørger udvalget for kaffe, te, øl, vand, småkager 
og ind i mellem også lidt frugt eller knas. Vel mødt.  
  
Lørdag den 26. marts 2022    klokken 9.00 – 12.00 

 Propper skal monteres i bunden af alle affaldscontainere til rottesikring  
 Affaldscontainere køres ud på stierne samt på containerpladsen  
 Fælleshuset, rengøres og klargøres til sæsonen 
 Fortov og stengærde mod Mosebjergvej renses/ryddes 
 Alle nedfaldne grene/fældede småtræer m.v. lægges i det etablerede grenbælte – større stykker 

skæres til først 
 Skraldegård og de tilstødende grønne omgivelser ryddes for affald 

 
Onsdag den 13. april      klokken 17.00 – 20.00 
Søndag den 15. maj      klokken   9.00 – 12.00 
Søndag den 12. juni     klokken   9.00 – 12.00 
Onsdag den 6. juli      klokken 17.00 – 20.00 
Søndag den 7. august      klokken   9.00 – 12.00 
Onsdag den 31. august     klokken 17.00 – 20.00 
Søndag den 25. september    klokken   9.00 – 12.00 
Søndag den 16. oktober    klokken   9.00 – 12.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lidt om tankerne på større udeståender:  

Fællesudvalget og bestyrelsen ser hele tiden på området vi har kolonihaver i og vurderer hvordan vi 
bedst muligt kan det gøre både omgivelser og installationer bedst muligt brugbare for medlemmerne. 
 
Derfor arbejder vi løbende med at indhente viden, inspiration og tilbud på de større anlægs- og 
vedligeholdelsesarbejder vi ved venter os, blandt andet: 
 

1) Vi arbejder fortsat på at få en vurdering af de to asfaltveje i afdelingen – hvordan er deres stand, 
hvornår og hvordan skal der udbedres slitage/skader (alternativt lægges helt ny asfalt) og 
hvordan planlægges generelt vedligehold. 
 

2) Tagpap-del (og måske undertag) over fælleshuset skal skiftes, sammen med inddækningen. Vi er 
ved at samle både pris og et godt team fra afdelingen til dette arbejde, der skal udføres i løbet af 
foråret. PRIS INDHENTET PÅ MATERIALER – VI MANGLER FORTSAT ET MEDLEM MED ERFARING, 
SOM KAN HJÆLPE MED AT BRÆNDE TAGPAPPET PÅ SOM ET FRIVILLIGT ”SØNDAGSPROJEKT” 
 

 

      Fællesudvalget (Michael, have 4, Jørgen, have 103 og John, have 53)   


