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Til beboerne på Stendyssen. 

Vi har planlagt arbejdsdagen til den 13. juni. Men pga. Corona bliver arbejdsdagen noget anderledes i år, da vi ikke 
ved om vi må samles så mange. Vi har derfor besluttet, at aflyse al fællesspisning morgen, middag og aften, og så 
bliver der heller ikke noget telt i år. Ligeledes bliver der intet Sankt Hans bål. 

Da der stadig er den del arbejdsopgaver, har vi valgt at lave en liste over hvilke opgaver, vi i fællesskab skal løse. 
Arbejdet kan udføres i tidsrummet fra den 1.6 til den 13.6. Da mange nok har sat dagen af den 13.juni, er det ok at 
arbejde der i mindre grupper. 

Vi vil gerne, at I byder ind med hvad I ønsker at lave, nogle af opgaverne kræver flere husstande. Evt. snak med 
andre om hvad I ønsker, og gå sammen om det. 

Vi har prioriteret opgaverne efter, hvad vi finder mest nødvendigt. 

Vi har følgende opgaver: 

1) Gennemgang mellem 131-133 skal laves med det jord fra jorddyngen på fællesareal og resten køres ind 
imellem træer på fællesareal. 

2) Klippe hæk langs læbælte udfor 111  
3) Klippe hæk langs læbælte ved busskur  
4) Klippe hæk på fælles areal  
5) Fjernelse af hækaffald fra fællesareal 
6) Fjerne ukrudt i sandkassen – Så skaffer vi nyt sand – Husk at man gerne må hente sand til at gruse vejen om 

vinteren 
7) Legeredskaber sikkerheds efterses og repareres 
8) Nogen der har rester oliemaling, som vil male vippedyr (vi kan også indkøbe, hvis nogen vil male) 
9) Fjerne ukrudt ved legehus og feje fliserne 
10) Fjerne ukrudt på fliser ved fællesareal 
11) Samle affald rundt om Stendyssen i læbælter og på fællesareal 
12) Efterse, reparerer og male legehus (nogen der har en rest maling, som kan bruges?) 
13) Reparerer fodboldsmål – vi køber nye net 
14) Hakke græskant af langs fællesareal mod vejen, og feje vejen. 
15) Beskæring af træer mod busvej 
16) Beskæring af træer mod stien 
17) Give borde, bænke, vippe m.v på legepladsen olie – Vi indkøber olie 
18) Reparation eller fjernelse af volleyball bane 
19) Fjernelse af ukrudt på bålplads 

I er meget velkommen til at rette henvendelse til en fra bestyrelsen, hvis I ønsker opgaverne uddybet. 

Med venlig hilsen bestyrelse for grundejerforeningen Stendyssen 

Verner 119      Liselotte 102             Christian 106   Allan 101 Anna-Marie 111     
formand      kasserer    sektretær 

S.U senest 29.5 om hvilken opgave I ønsker eller om I ikke kan deltage. 
Sedlen afleveres i postkassen 
hos Verner i nr.119 eller hos Anna-Marie i nr.111 
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Vi ønsker at udføre følgende opgave 

 

 

Opgave nr.         ________________________________________________ 

 

Stendyssen nr. __________________________________________________ 

 

Vi kan desværre ikke deltage: 

 

Stendyssen nr.  _______________________________________ 

 

Sedlen afleveres i postkassen 
hos Verner i nr.119 eller hos Anna-Marie i nr.111 

 

 


