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Den 18. juni 2022 er der arbejdsdag på Stendyssen og vi glæder os til at se rigtig mange.  

Vi serverer rundstykker kl. 9.30 på fællesarealet – medbring selv kopper, the og kaffe.  

Der vil blive serveret sandwich kl. 12.30 samt drikkevarer. 

Hvis I ikke har mulighed for at komme på dagen, er det muligt at udføre arbejdet fra den 10.6 til 18.6, se listen. 

På Stendyssen er vi enige om at hver især vedligeholder vejkant uden for sin egen husstand. 
VIGTIGT at fjerne ukrudt langs kantstenen, så det ikke ødelægger asfalten på vores fælles privatvej. 

Der må IKKE smides hækaffald på bålpladsen. 

HJÆLP Et af vores vippedyr er gået i stykker – er der en som kan fremstille et nyt dyr? 
 – Vi betaler selvfølgelig alle materialer. 

Efter arbejdsdagen vil vi få leveret et nyt læs sand til sandkassen. 

Vi har følgende opgaver: 

1) Vedligeholdelse af vejen. 
2) Fjerne ukrudt i sandkassen, – Husk at man gerne må hente sand til at gruse vejen mv  
3) Fjerne ukrudt ved legehus og feje fliser. 
4) Sand i huller under legeredskaber. 
5) Fjerne ukrudt på fliser ved fællesareal. 
6) Hakke græskant af langs fællesareal mod vejen, og feje vejen 
7) Reparere hul i hæk ved busskur. 
8) Klippe hæk på fælles areal  
9) Klippe hæk langs læbælte udfor 111.  
10) Klippe hæk langs læbælte ved busskur 
11) Fjernelse af hækaffald fra fællesareal og fra hække langs Gl. Viborgvej 
12) Legeredskaber sikkerheds efterses og repareres. 
13) Samle affald op, rundt om Stendyssen i læbælter og på fællesareal 
14) Beskæring af træer mod stien 
15) Fjernelse af ukrudt på bålplads 
16) Køre tørre grene fra læbælte til bålplads 
17) Skifte net på fodboldmål. 

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 10……………Christian 106   Jens Erik 122      Anna-Marie 111 
formand      kasserer         sekretær 

S. U gerne inden 10.6  
Sedlen afleveres i postkassen 
hos Liselotte i nr. 102 eller hos Anna-Marie i nr. 111  
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Vi ønsker at udføre følgende opgave 

 

Opgave nr.  ________________________________________________ 

 

Stendyssen nr. __________________________________________________ 

 

Tlf: _____________________________________ 

 

Vi kommer den 18.6, og vi ønsker: 

Rundstykker til antal voksne ______, og antal børn  ____ 

Middags sandwich til antal voksne ______, og antal børn _____ 

 

Sedlen afleveres i postkassen 
hos Liselotte i nr. 102 eller hos Anna-Marie i nr. 111 

Gerne inden den 10.6 


