PÅMELDINGSSKJEMA
FELLESARBEID SOLVANG 3 - SOMMEREN 2020
VEL MØTT TIL NY SESONG!
Fellesarbeid er enten «spesifisert fellesarbeid» eller «fellesarbeidskvelder.
Alle som har ønsker for fellesarbeid må fylle ut dette skjemaet, og legge det i postkassen på
HUSET innen 5. april (palmesøndag) –Alternativt kan du sende beskjed på epost til:
fellesarbeidsolvang3@gmail.com.
Spesifisert fellesarbeid som klipping/raking av plener/parkeringsplass, flaggheising og vask
av toaletter og dusj mm. kan du gjøre når det passer deg best. Fellesarbeidskvelder utføres
på bestemte kvelder. Se under.
Listene nedenfor er kun «ønskelister». Alle som får tildelt fellesarbeids- oppgaver må selv
følge med på oppslagstavlene og kolonihagens hjemmeside.
SKJEMA FOR FASTE OPPGAVER
Ja, jeg vil gjerne ha FASTE OPPGAVER. Noter også ønsket periode.
Klipping/raking av plener

2 t. pr. uke

Klipping/raking rundt parkeingsplassene

2 t. pr. uke

Heise/fire flagg

2 t. pr. dag

Rengjøring toaletter/dusj. Frem til1. juli må toalett/ dusj rengjøres 2 ganger pr. uke.

2 t./ 4 t pr. uke

Tilsyn med søppelkasser

4 t. Pr. måned

Bed i Plenveien. Halve sesongen

6 timer

Bed i Mittveien. Halve sesongen

6 timer

Bed i Triangelen. Halve sesongen

6 timer

Bed og krukker ved Huset. Halve sesongen

6 timer

Vanning i juli

12 timer

Malegruppe

Timer etter avtale

Snekkergruppe

Timer etter avtale

Høstmarked; diverse innkjøp til høstmarkedet

2 timer

Høstmarked; suppekokk

6 timer

Høstmarked; kjøkkentjeneste

3 timer/ 4 timer

Høstmarked; kafevert

3 timer

Høstmarked; produkt- og plantevert

3 timer

Høstmarked tilrigging/nedriving/ vask 4.- 6. september

2 timer

Dersom du krysser av for FASTE OPPGAVER (skjema over), er det likevel lurt å krysse av
ønskede datoer for fellesarbeidskvelder. Det er ikke sikkert at vi kan oppfylle alle ønsker om
spesifisert fellesarbeid. Hvis du/ dere lurer på noe om oppgave, er det bare å ta kontakt.
Blir du ikke tildelt spesifisert fellesarbeid må du møte på fellesarbeidskveldene. Følge med
på oppslagstavlene og kolonihagens hjemmeside når du har fått tildelt årets
arbeidsoppgaver. Hver enkelt parsell blir satt opp på bestemte datoer for
fellesarbeidskvelder og for 2020 blir det følgende 10 dugnadsdager for fellesarbeidskvelder:
Rundvask av huset 19. april. 4 timer.
Opprydding etter kvistbil 25. april. 1 time.
Jordsalg lørdag 9. mai 10.00- 12.00 + 2 timer for org. 4 timer.
Fellesarbeidskvelder:
Forsommer:

29/4

13/5

27/5

10/6

24/6

Etter fellesferie:

29/7

12/8

26/8

9/9

23/9.

Forsommer: 18.00- 20.00

14/4

20/5

Etter fellesferie: 18.00- 20.00

5/8

30/9

Kvistekvelder:

Saft- og syltekvelder:
Forsommer:18-00- 21.00

17/ 6

Etter fellesferien:15-00- 18.00

6/8

13/8

20/8

27/8

Etter fellesferien: 18-00- 21.00

6/8

13/8

20/8

27/8

Hver parsell må bidra med minimum 12 timer fellesarbeid hver sesong. Hver parsell kan med
dette sette opp 3 datoer på våren og 3 datoer på høsten. Kommer dere to personer fra en
parsell, vennligst noter dette på skjemaet (2X).
Sett dere opp på det dere helst vil bidra med, så prøver vi etter beste evne å innfri ønskene.
Dersom det er en oppgave eller to du/ dere ikke har anledning til å bidra med noter dem
her:
_____________________________________

_______________________________

De som ikke melder inn ønsker innen fristen, blir fordelt fornuftig på de gjenstående
arbeidsoppgavene som må utføres i hagen vår 😊
Dersom det viser seg at oppsatt tid eller oppgave ikke passer, er man selv ansvarlig for å
finne noen å bytte med. Se på oversikten og ta selv kontakt med noen du kan bytte med.
Dersom man i ettertid ønsker å gå på en fellesarbeidskveld eller saft- og syltekveld man ikke
er satt opp på, må dette avklares med komiteen i forkant.
Navn:……………………………………………………………………………Hytte:……………………………

Telefon:……………………………………… E-post:…………………………………………………………

