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Kære Andelshavere

Efterårs-AW
Som udmeldt tidligere, bliver AW lidt anderledes igen i år, grundet bl.a.
gårdprojekt og Corona-situationen. Derfor er opgaver taget i etaper.
og vi har allerede haft folk på hhv. Have- samt Gård-oprydning.

aFAW Afholdes igen lørdag d. 31. + lørdag 4._L8. septernber. t
-Altså kun 2 dage - og hver andel skal igen i år, kun mØnstre L arbejdsdag.
(Deltagere fra forsommerens Hove- og Gård-oprydning, kon altså se bort fra
dagene i september)

DeltaFere og opgaver
Vi skal bruge ca.2A personer på hver af de to dage.
Opgaverne vil være rydning af lofter, kældre, malerarbejde ikældre,
samt diverse arbejde iforhaver. (og naturligvis ingen arbejde igården)

Andele som ikke tilmelder sig, vil få opgaver til foråret, eller alternativt
blive pålagt de obligatoriske 1.000 kr.

Tilmeldine:
Tilmelding skal ske senest den 29. august på: Krev*M@h*tmail"e*rn
-Venligst angiv: Navn, Adresse, Dato for deltagelse, Evt. opgaveØnske.

På AW-holdets vegne, Kristian

Denne informotion findes også i din postkosse, på abhoobet.dk somt på AB Haabets
Facebook-side.

) Husk at tilmelde dig AB Hoabet på focebook, for fremtidig informotion.

29. juli 2021



REGLER FOR FÆLLESARBEJDET

Hvem skal deltage?
Ng: UNDTAGELSE: Der skal i år, kun præsteres 1 arbeidsdag pr. andelsbalig!

Andelshavere skai 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
g.30: Vi mødes i Beboerlokalet til let morgenmad og briefing.

NB: Der er indgang tit Beboerlokølet via den udvendige nedgøng fro SV2.

9.00: Selve arbejdet starter kl. 09.00, hvor fremmØde skal være sket.

Ca. 12.00: Frokostpause

Ca. L5.30: Afslutning

NB: TJNDTAGELSE oa FORBEHOLD:
Der skal i år, kun præsteres 7 arbeidsdag pr, andelsbolig!

Der vil ikke btive serueret morgenmad - kun kaffe, vand.

Der vil blive serueret sandwich til frokost.
Der vil være kaffe, vand, Ø1, og div' i løbet øf dagen'

Al forplejning forestås af foreningen.


