
Hækklipning Åstien:
Beskrivelse: 
Hækken klippes 2 gange pr. sæson, forår inden Sankt Hans, samt inden 1.
september.  
Vi fik 1 ansøger: Rashid, Veststien 36. Hvervet besættes af Rashid.

Rengøring af toiletter:
Beskrivelse:
Toiletter og håndvaske rengøres hver dag.
Gulve vaskes hver dag.
Udslagsvask rengøres hver dag.
Toiletpapir, papirdispenser og håndsæbe tjekkes og fyldes op.
Papirkurve tømmes hver dag.
Spindelvæv fjernes ved behov.
Vi fik 1 ansøger: Lene, Solstien 19. Hvervet besættes af Lene.

Hovedrengøring af fælleshus:
Beskrivelse:
Fælleshus inkl køkken rengøres.
Borde og køkkenborde rengøres.
Gulve fejes og vaskes.
Komfurer, ovn og køleskabe rengøres udvendig og indvendigt.
Vindueskarme i festsal og køkken rengøres.
Opvaskemaskine fyldes op med salt og afspænding.
Vi fik ingen ansøgere: Hvervet er endnu ikke besat.

Flaghejsning
Beskrivelse:
Foreningens flag hejses på de officielle flagdage, samt på

Kære havelejer
I nyhedsbrevet af 18. marts 2019 søgte vi efter havelejere, der havde lyst til at tiltræde et af

foreningens hverv for sæsonen 2019. Følgende hverv er nu besat. Se nedenfor:
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søndage før kl. 8.00 og nedtages igen ved solnedgang, dog
senest kl. 20.00
Vi fik 1 ansøger: Helle, Bakkestien 34. Hvervet besættes af Helle.

Pladsmand / kvinde
Beskrivelse:
Den store affaldsplads holdes ryddelig og fejes ved behov.
Affaldspladsen på Veststien holdes ryddelig og fejes ved behov.
Affaldspladserne på Brovej holdes ryddelige og fejes ved behov.
Kontakt til Rødovre kommune.
Bestille afhentning af grønt affald.
Hente bioposer og papirsække på Rødovre genbrugsplads.
Når sæsonen starter op køres affaldscontainerne ud på div affaldspladser
på Brovej og Veststien. Når sæsonen slutter hentes affaldscontainerne og
sættes tilbage på den store fællespladsen.
De containere der ikke kan flyttes, låses af.
Vi fik 1 ansøger: Pauli, Nordstien 16. Hvervet besættes af Pauli.
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