
Storhøj Arbejdsdage 
Kære Storhøj'er 

De traditionsrige arbejdsdage afholdes dette dejlige efterår 

3. oktober kl. 13-15    og   4. oktober kl. 10-12 

Vi skal vedligeholde vores fælles områder sammen. Vi bruger alle fællesarealerne – om vi går ture eller 
bruger dem som legeplads for børn, voksne, hunde... så har vi alle glæde af, at området ser ordentligt ud. 

Kom og vær med. Alle bidrag tæller, om man knokler, griner eller hygger. 

Husk arbejdshandsker  

Følgende opgaver skal udføres: 

Opgave Udstyr 

Fortov ved bunden af Storhøjvej, ukrudt afbrændes Gasbrænder 

Lugning mellem hybenbuske ved bunden af Storhøjvej Ørnenæb, trillebør 

Nordstien - ukrudt fjernes, brændenælder graves op, buske og træer 
beskæres, vi starter oppe fra indgangen til legeplads og arbejder os nedad 

Rive, greb, spade, ørnenæb, 
trillebør 

Indgangen til legepladsen fra Nordstien åbnes op Ørnenæb, sav, greb, trillebør 

Opgravning af brændenælder og ukrudt ved legetårn Spade, greb, trillebør 
Fjerne ukrudt og brændenælder omkring bålpladsen ind til kampestenene Greb, spade, trillebør 
Fjerne ukrudt og brændenælder ved boldbane, fra indgangen ved stien og 
ca 15 m sydpå 

Greb, spade, trillebør 

 

Send tilmelding til mbj_32@hotmail.com              senest torsdag d. 1. oktober. 
 

Tilmelding Navn: 

Jeg vil gerne deltage i følgende: 

Opgave Lørdag 3. okt. kl. 13-15 Søndag 4. okt. kl. 10-12 

Fortov ved bunden af Storhøjvej, ukrudt afbrændes   

Lugning mellem hybenbuske ved bunden af Storhøjvej   

Nordstien - ukrudt fjernes, brændenælder graves op, 
buske og træer beskæres, vi starter oppe fra indgangen 
til legeplads 

  

Indgangen til legepladsen fra Nordstien åbnes op   

Opgravning af brændenælder og ukrudt ved legetårn   

Fjerne ukrudt og brændenælder omkring bålpladsen ind 
til kampestenene 

  

Fjerne ukrudt og brændenælder ved boldbane, fra 
indgangen ved stien og ca 15 m sydpå 

  

Servering af kage Kl 15 Kl 12 

Servering af kaffe og the Kl 15 Kl 12 

Massage af ømme skuldre, heppekor, klapper.   

 

Jeg medbringer værktøj: 
hilsen Marianne, Bodil, Lisbeth og Kirsten 

 


