”Klippe ned arbejdsdag”
Søndag den 6. februar 2022 kl. 9 - 12
Er det grønne i baghaven blevet for højt eller for meget? Er de små træer eller buske, der blev
plantet for 15 år siden nu blevet store og hvert år rykker hurtigere end det er muligt at holde dem
nede?

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-NC

Foreningen vedtog på generalforsamlingen at genopfinde de grønne arbejdsdage, som tidligere
har fungeret i foreningen, hvor man hjalp hinanden med af fælde træer, topkappe, opstamme eller
skære ned samt at få det grønne klip kørt væk. Ud fra devisen: Når vi hjælper hinanden med at
klippe ned, så har alle stadig mulighed for at have læ i haven, fugle på kvisten og kig til
Storebæltsbroen, Musholm eller Reersø, som vi alle er så glade for her på klinten.
Klippe ned arbejdsdag søndag den 6. februar 2022 kl. 9 - 12
o

Har du noget i sommerhushaven, der skal fældes, topkappes, opstammes eller høje
buske der skal skæres ned?

Bliver der meget der skal skæres ned, vil bestyrelsen overveje en container til det grønne klip.
o

Har du ikke noget der skal fældes, må du gerne give en hånd med:
• at stille sig selv og en effektiv motorsav til rådighed
• flis hakker
• trailer til at køre det grønne
• at hjælpe med at flytte det grønne
• at aftage det brænde der evt. bliver

Klippe ned søndagen rundes af ved grillen, hvor foreningen byder på en pølse og en vand/øl, det
bliver kl. 12 – 13. (Mere om hvor vi mødes nærmere dagen).
Bindende indmelding af grønt der skal fældes og hvor, samt tilmelding til opgaver senest den 10.
januar 2022 til Merete, der koordinerer arrangementet. Skriv på mail:
meretechristoffersen65@gmail.com. OBS. Der kan kun blive klippet ned m.m. hvis ejer selv er
hjemme på ejendommen og kan deltage.

Rigtig glædelig jul, tak for i år og godt nytår!
Bestyrelsen Drøsselbjerg Klint

