
 
 
 
Årets arbejdsweekend 2021 
                 4. & 5. september 

   
  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alle trænger vi til at mødes, få snakket om løst og fast og hygget med naboen alt imens, at vi får gjort 
AB Njal klar til efteråret. Vi inviterer derfor også alle til en hyggelig, sjov og ikke mindst effektiv 
arbejdsweekend den 4. og 5. september 2021.  
 
Begge dage mødes vi i gården kl. 9 til en croissant, kaffe, the og frugt. Kl. 12.30 er der frokost som 
vi henter ude i byen. Inden vi kl. 16 siger tak for i dag, skal vi have kaffe og kage. 
 
Opgaver: 
På tilmeldingen kan I anføre, hvilken opgave I helst vil være med til. Vi kan desværre ikke love, at I 
får jeres ønske opfyldt, men vi gør vores bedste. 
 
1. Rengøring af hovedtrapper og indgangspartier 
2. Gårdholdet: vask af pavillon-tage, vask af skib & vippedyr og havemøbler, havearbejde, rengøre 

grill og feje gården 
3. Kældre og bagtrapper: oprydning, feje og opsætte brandsikringsopslag 
4. Gadeholdet: fjerne mærkater på nedløbsrør, rense ventilation i porte, indsamle cykler (kun 

lørdag) og feje gaden. 
5. Pakke goodiebags og rundt i alle opgangene samt lave kaffe og sørge for øvrige drikkevarer 

 
Tilmelding: 
Af hensyn til planlægningen er sidste frist for tilmelding fredag d. 27. august 2021. Tilmelding kan 
ske på hjemmesiden www.abnjal.dk eller ved at udfylde slippen og aflevere den i AB Njals postkasse i 
Beboerhjørnet, Leifsgade 7. 
 
Vi ser frem til at møde så mange af jer som muligt til nogle hyggelige timer. 

 
Vel mødt! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
På generalforsamlingen 1. nov. 2011 blev det besluttet, at andelshavere, der ikke deltager i én af de to 
arbejdsdage i løbet af et år, skal betale et tillæg til boligafgiften på 600 kr.  
Klip - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

Jeg/vi (navn) ……………………………………………… (adresse) ……………………………………………………………………………  
 
kommer d. 4.9.      eller d. 5.9.       (sæt ét kryds). 
 
Jeg/vi vil gerne på opgave………………………………………………………………………………. 

  

http://www.abnjal.dk/

