
                   GRÆSSLÅNING 2022

I år er det kun vores egne fællesarealer vi skal slå. Da græsset i perioder gror meget hurtigt, 
er det vigtigt, at man sørger for at overholde sin tur.

Man slår græsset i den uge, man er opført på planen. Når man er færdig med at slå græsset, 
afleveres nøglen til næste hus på hold-listen. 

OBS ! HUSK AT SLÅ GRÆSSET VED INDKØRSLEN TIL BEBYGGELSEN VED NR. 2.         
 

Hvis jeres tildelte tidspunkt ikke passer, grundet f.eks. ferie eller lignende, må i selv aftale ”en 
bytter” med naboen!  

Nøglen til skuret går på omgang.  Den hænger i en speciel nøglering, som man modtager fra 
den forrige der slog græs. Når man selv er færdig med sin tur, skal man derfor huske at give 
nøglen videre til den næste på listen. Hvis man mangler nøglen, kan den lånes i nr. 4, 6, 18  
og 54.

Plæneklipperen samt benzin og olie står i skuret. Her er der tillige ophængt en overskuelig 
betjeningsvejledning, som det anbefales at studere. Plæneklipperen skal gøres ren efter 
brug. Husk det nu! Køber I benzin/olie refunderes beløbet hos Lars i nr. 44.

Skulle der opstå problemer med maskinen, bedes man henvende sig til Teddy i nr. 18, Adam nr. 
6 eller Lars nr. 54. Hvis de ikke er hjemme, så læg en besked til en af dem og stil eventuelt 
maskinen i gården eller carporten – sæt ikke blot en defekt maskine tilbage i skuret!!

 Græsslåningsplan:   Nøglen videre til næste på listen

Uge 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Husnr. 64 62 60 58 46 48 50 52 54 56 44 42 40 36 2

Uge 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Husnr. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Husk at tjekke for olie inden du starter
Husk at rengøre maskinen efter brug

Maskinen må ikke bruges til private arealer
Sidste mand afleverer nøglen hos Lars i nr. 54.

I ønskes rigtig god arbejdslyst 
Venlig hilsen fra vedligeholdelsesudvalget 


