
Grundejerforeningen Ketteholm. 
 
 
Snesæsonen nærmer sig desværre med hastige skridt. I den anledning søges nogle friske 
fyre, som vil være med i en snerydningsordning i grundejerforeningen. 
 
Vi har forestillet os et snerydningssjak på 7-9 personer, som vil være med til at feje sne på 
området. 
 
Med det antal personer til rådighed, vil det være muligt at fordele ugedagene på de 
enkelte, således man på forhånd ved, hvilken dag man er ansvarlig for, at der bliver fejet 
sne. 
 
For nu at man ikke har den samme ugedag hele sæsonen, kunne vi forestille os en model, 
hvor man f.eks. i uge 45 er ansvarlig for snerydningen om mandagen, uge 46 om 
tirsdagen, uge 47 om onsdagen, uge 48 om torsdagen og så videre. 
 
På den måde ved alle, hvem der har ansvaret den pågældende dag og det er stadig muligt 
at foretage sig andet end at feje sne. Ingen går og venter på at der nok er en anden som 
går ud og fejer. 
 
Ugedagen starter ved døgnskifte og varer til næste døgnskifte. 
Der skal fejes sne ved snefalds ophør – det er dog ikke således man skal tage fri for 
arbejde for at komme hjem og feje sne, men feje sne når man kommer hjem til almindelig 
tid. 
 
Ved at være så forholdsvis mange personer i snesjakket, vil det efter vores opfattelse, 
altid være muligt at bytte indbyrdes, såfremt man er forhindret den dag der er ens 
snerydningsdag. 
 
Alle vi få udleveret en nøgle til skuret, hvor snemaskinen er parkeret. Snemaskinen bliver 
sendt til service og skulle derfor gerne være i god stand og klar til en ny sæson. 
Der bliver indkøbt ny saltspreder, ligesom der løbende bliver indkøbt salt. 
 
Arbejdet med af feje sne aflønnes efter gældende tarif. Arbejdstid opgives til kassereren 
som så vil udbetale løn, hver måned. 
 
Vi skal nok sørge for at du får den fornødne instruktion i, hvordan snemaskinen betjenes 
mv. 
 
Hvis du vil være med kontakt da venligst Per, Ketteholm 83 senest den 01.11.99. Hvis du 
har gode ideer eller forslag, som kan gøre ordningen bedre vil vi også gerne høre fra dig. 
 
 
Ketteholm den 11.10.99.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
Bestyrelsen. 


