
 

 

– ArbejdsWeekend – 
Kære Andelshavere         30. marts 2022 
 

Forårs-AW 
Vores gård er endnu ikke helt klar – men loft-, trappe- og udenomsarealer, 
trænger til en omgang. 
Vi har allerede haft folk på hhv. Have- samt Gård-oprydning i 2021, og var du 
registreret til disse, behøver du ikke at deltage i denne omgang. 

 

  AW afholdes lørdag d. 7. maj   

-Altså kun 1 dag - og hver andel skal igen i år, kun mønstre 1 arbejdsdag/person.  
(Deltagere fra Have- og Gård-oprydning i foråret 2021, behøver altså ikke at deltage i maj) 

 
Deltagere og opgaver 
Vi har brug for ca. 50 personer på denne dag. 
Opgaverne vil være rydning af lofter, kældre, fix af låse, samt diverse arbejde i 
forhaver.  
Andele som ikke har deltaget i 2021 eller 2022, vil få opgaver til efteråret, 
alternativt blive pålagt de obligatoriske 1.000 kr. 
(Vi satser også på en AW-dag i efteråret, måske omkring d. 17. sep.) 

 
Tilmelding: 
Tilmelding skal ske senest den 20. april på: Krev_M@hotmail.com 
-Venligst angiv: Navn, Adresse, Dato for deltagelse, Evt. opgaveønske. 

 
På AW-holdets vegne, Kristian 

--------------------------------------------- 
Denne information findes også i din postkasse, på abhaabet.dk samt på AB Haabets 
Facebook-side.  
➔ Husk at tilmelde dig AB Haabet på facebook, for fremtidig information. 



 

 

REGLER FOR FÆLLESARBEJDET 
 
 

Hvem skal deltage? 
NB: 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 
8.30: Vi mødes i Beboerlokalet til let morgenmad og briefing. 
9.00: Selve arbejdet starter kl. 09.00, hvor fremmøde skal være sket.  
Ca. 12.00: Frokostpause  
Ca. 15.30: Afslutning 
 

NB: UNDTAGELSE og FORBEHOLD:  

Der skal i år, kun præsteres 1 arbejdsdag pr. andelsbolig!  
Var du en del Have- samt Gård-oprydning i 2021, og var du registreret til disse, behøver 
du ikke at deltage i denne omgang. 
 

Vi sørger for morgenmad, frokost og drikkevarer. 
Al forplejning forestås af foreningen. 


