
                         
 
 
 

Grøn dag i Ketteholm. 
 

Kom og vær med til at lave havearbejde på 
Ketteholms fællesarealer. 

 
Lørdag den 28. april kl 13 – 16. 

 
Vi mødes på vendepladsen. 

 
Vi byder på en ”forfriskning” og en ”kontant” 

belønning til alle der deltager. 
 

…………………………………………….. 
 
 

Ved at deltage hjælper du med til at holde 
Ketteholm pænt, så her er rart at være. 

 
Desuden er du med til at holde fællesudgifterne 

nede i Grundejerforeningen, ved at vi undgår dyr 
arbejdskraft fra firmaer udefra. 

 
 
 

Hilsen De Grønne 



 
”De Grønne” i Ketteholm tager nu hul på en ny sæson. 
 
Hvis du har lyst til at give en hånd med, så starter vi blødt op med en halv arbejdsdag: 
 
 Lørdag den 28. april kl. 13:00 
 
Vi mødes ved redskabsrummet på vendepladsen. 
 
Programmet for dagen er: 
 Et par timer med lugning og fejning ved alle bede. 
 Planlægning af hvad der skal laves i år. 
 Fastlæggelse af datoer for ”grønne dage” resten af året. 
 Aftale hyggearrangementer, f.eks grillaften sidste gang inden sommerferien. 
 
HUSK !!!. Det er ganske uforpligtende at være med i ”Det grønne”, du deltager kun 
når det passer dig. 
 
HUSK !!!. Der er en lille kontant belønning til alle som deltager. 
 
HUSK !!!. Det er meget hyggeligt at snakke lidt med andre Ketteholmere, og høre 
hvad der sker rundt omkring i området. 
 
 

                         
 
......................................................................................................................................... 
For nye beboere i Ketteholm er her lidt oplysninger om De Grønne:  
• Vi fungerer som Grundejerforeningens gartner på fællesarealerne i Ketteholm. 
• På generalforsamlingen er vedtaget et beløb, som vi disponerer rimeligt frit over. 

 - Men selvfølgelig med ansvar for, at der bliver lavet det, der skal laves for, at Ketteholm ser rimelig pæn og velholdt ud. 
• Vi laver selv en arbejdsplan for året med datoer til aktivitetsdage, og en kort beskrivelse af, hvad vi forventer at lave de 

pågældende dage. 
• Man er ikke forpligtet til møde op til alle aktivitetsdagene. Man møder bare op på de dage man har tid til at deltage, så tilpasser 

vi arbejdet til det antal der kommer den pågældende dag. 
• Aktivitetsdagene er gerne søndage  kl. 11 – 16, med indlagte pauser efter hver time, så væskebalancen kan holdes i orden. 
• Efter hver aktivitetsdag får alle deltagere udbetalt et beløb til ”forplejning”. 
• Vi skal gerne være mindst 6-8 personer til hver aktivitetsdag. Der er brug for nogle til både det ”lette” arbejde som f.eks at luge, 

feje og renholde samt til det ”tunge” arbejde med diverse maskiner. 
 
De Grønne startede helt tilbage i 1998, hvor vi erstattede en ”professionel” gartner. Sidste år deltog følgende huse i det grønne 
arbejde: 57  61  77  87  99  105  109  111  113  117  125 


