
          Juni 2020                                                                                                                                                                              

!!!NY INFO – NY INFO – NY INFO – NY INFO!!! 

INDKALDELSE TIL ARBEJDSWEEKENDER  2020 
LØRDAG D. 12. SEPTEMBER LØRDAG D. 19. SEPTEMBER 

SØNDAG D. 13. SEPTEMBER SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 
 

Opslag og Info til alle Andelshavere! (frivilligt for lejere) 

Hermed indkaldelse til AW 2020. 

Andelshavere har pligt til at deltage, mens det er frivilligt for lejere.  

Sæt X i kalenderen – og udfyld tilmeldingsblanketten! 

NB: CORONA-UNDTAGELSE (se bagside):  
Der skal i år, kun præsteres 1 arbejdsdag pr. andelsbolig! 
Tilmeldingsblanket findes tillige på hjemmesiden www.abhaabet.dk 

Send tilmeldingen til kontakt@haabet.net med angivelse af nedenstående oplysninger, eller aflever 

nedenstående slip i en af viceværtens brevkasser (Ved Linden 5 - enten ved hoveddør eller bagdør)  

SENEST 20. Juli 2020 
========================================================== (klip) ==================================================================== 

TILMELDING TIL FÆLLESARBEJDET 2020 

Navn(e)  

Adresse  
Nr. Etage Side 

Tlf.nr.  E-mail: 

Ønsker at deltage (sæt X) Antal personer: Jeg er specielt sej til:   Sæt X(er) 
 

Tømrerarbejde                   
El-arbejde                           
Slæbe ting og sager 
Rengøring 
Malerarbejde                             

Andet:_______________ 

    Lørdag d. 12. sep. 
  

  Søndag d. 13. sep. 
  

   Lørdag d. 19. sep. 
  

 Søndag d. 20. sep 
  

Kan ikke deltage  sæt X (Gebyr) Bemærkninger: 

Dato/underskrift: 
 
 

http://www.abhaabet.dk/
mailto:kontakt@haabet.net


 

 
REGLER FOR FÆLLESARBEJDET 
 
 

Hvem skal deltage? 
NB: CORONA-UNDTAGELSE: Der skal i år, kun præsteres 1 arbejdsdag pr. andelsbolig! 

Andelshavere skal deltage. Der skal præsteres 2 arbejdsdage pr. andelsbolig. 
Dette gælder også, såfremt andelsboligen er fremlejet. Hvis boligen er fremlejet, 
har andelshaveren ansvaret for, at boligen er repræsenteret. 
Pensionister (o. 67 år) er fritaget for deltagelse. 
Lejere har ikke pligt til at deltage, men er velkomne. 
 
 

Hvad sker der ved manglende deltagelse? 
 

Hvis man ikke ønsker at deltage - eller er forhindret - vil der blive opkrævet et 
gebyr. Gebyret udgør 1.000 kr. pr. manglende præsteret dag.  
 

Tider 
 

Vi starter altid kl. 08.30 i beboerlokalet med morgenmad. Selve arbejdet starter 
kl. 09.00, hvor fremmøde skal være sket. Kl. ca. 12.00 holdes frokostpause, og 
ved arbejdets afslutning (ca. 15.30) er der kaffe mv.  
Al forplejning forestås af foreningen. 
 

NB: CORONA-UNDTAGELSE og FORBEHOLD:  

Der skal i år, kun præsteres 1 arbejdsdag pr. andelsbolig! 
Derved vil vi kun være halvdelen af en ’normal AW’ (anslået 25 pers pr. dag) 
Der vil ikke blive serveret morgenmad – kun kaffe, vand. 
Der vil blive serveret sandwich til frokost. 
Der vil være kaffe, vand, øl, og div. i løbet af dagen. 
 


