
HVEDEDAG 
 

Lørdag, 2. juni 2018 

 
 

INVITATION 
 

Kære naboer: Igen inviteres der til det årlige fællesarbejde med hyggelig frokost. 
 

Hvedevænget med legepladser og fællesarealer skal fortsat fremstå hyggelig og attraktiv. 
 

Derfor er der behov for, at alle friske og arbejdsduelige naboer bidrager til at løse de fælles 
opgaver, som vores foreningskontingent netop ikke betaler for.  
 
Vedlagt er en liste over de arbejdsopgaver, der er planlagt til denne Hvededag. Derudover 
vil vi sætte pris på yderligere/eller andre forslag til opgaver, som I ser behov for! 

 
Foreningen betaler mad og drikkevarer til frokost.  
 
Plan: Fælles arbejde 09.30 – 13.00. Frokost 13.00 – 13.45. Fælles arbejde 13.45 – 16.30. 

 
Mødested: I månelandskabet. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foreningens har haft gode erfaringer med, at beboerne kan bidrage til fællesarbejdet i 
ugen før eller efter Hvededagen. Herved bliver det muligt at bidrage, selvom man er 
forhindret på de valgte Hvededage, ligesom man måske bedre kan løse de opgaver, man 
selv ønsker og bedre kan komme til at anvende sine særlige personlige kompetencer. 
 
Hvis I ikke kan deltage på dagen den 2. juni, inviterer bestyrelsen igen til at bidrage i ugen 
før eller efter jf. tilmeldingsskemaet nedenfor. Tal evt. med naboen om at få en alternativ 
hyggelig Hvededag, hvor I fokuserer på områder nær jeres egen husrække, på jeres P-
pladser eller på nogle helt andre opgaver på vores fællesarealer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Til brug for planlægning og indkøb beder vi jer svare senest lørdag d. 26/5 -2018, om 
I kommer eller ikke kommer (elektronisk eller med tilmeldingsskemaet). 
 
 

På snarligt gensyn, 
Grøntudvalget & Bestyrelsen 

 

 
 
 
 



HVEDEDAG 
 

Lørdag, 2. juni 2018 
 

TILMELDING 
 

❑ Ja tak! Vi/jeg vil gerne deltage i det fælles arbejde på Hvededagen. 

 
 
 
 
Hus nr. _______ 

Formiddag 
Kl. 09.30-13.00 
 
 

Frokost 
Kl. 13.00-13.45 
 

Eftermiddag 
Kl. 13.45-16.30 
 
 

 
Voksen ___________ 
                 (navn) 

❑ ❑ ❑ 
 
Voksen ___________ 
                 (navn) 

❑ ❑ ❑ 
 
Børn/børnebørn 
(Antal) 

❑ ❑ ❑ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

❑ Vi/jeg kan ikke deltage på selve Hvededagen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Det passer os bedre at arbejde … i ugen før ❑,… i ugen efter ❑. 

Her vil vi/jeg gerne tage os af flg. opgaver (til Grøntudvalgets planlægning): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag til opgaver på selve Hvededagen: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi/jeg kan specielt bidrage til opgaver vedrørende: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  

Udfyld kuponen og aflever den hos Allan i nr. 10 senest d. 26/5 
 



Mulige arbejdsopgaver 

Fokus på parkeringspladser 

- Skære potentil til 20 cm 

- Luge mellem potentiller 

- Vaske overbliksskilte 

- Luge kanterne ud mod vejen 

Fjerne ’juletræer’ ved vippen i Månelandskabet 

Luge sandet på plads ved legestativ 

Fjerne nedfaldne grene i sydskoven 

Opsamling af blade i kælderskakten 

Trimme græs omkring træer, sten, buske, stolper og lygtepæle 

Fritskæring af brostenskanter ved fodboldbanen 

Feje vildfarende sten ind på legepladsen i syd. 

Male skibet på nordlige P-plads 

Beskæring af potentillerne ved basketbanen 

Lugning af stier 

Klippe ’skæg’ af træer på P-pladser 

Hente muld på Grenpladsen til bunddække på P-pladser efter lugning 

Retablering af områder med manglende eller løse chaussésten 

Beskæring af græskanten mod asfalten på hovedstien nord for bebyggelsen 

 

 


