
 

 
Retningslinjer for arbejdsdage  

- Udarbejdet af haveudvalget og bestyrelsen 2016 

 

1. Generelt  
Som en del af at bo i et Mårslet Almen+ byggeri under Østjysk Bolig (ØJBA) har vi forpligtet os 
til at etablere og vedligeholde afdelingens udvendige arealer til gengæld for en 
huslejenedsættelse. Vedligeholdelsen af arealerne omfatter en række forskellige opgaver 

herunder græsslåning, snerydning, fjernelse af ukrudt, pasning af planter, vedligeholdelse af 
legeplads, bålplads mm. Nogle af disse opgaver har vi i fællesskab uddelegeret til særlige, 

mindre udvalg (snerydning) eller har vi valgt at betale os fra over afdelingens faste budget 
(græsslåning, etablering af legeplads og til dels fjernelse af ukrudt på P-arealer). Stierne foran 
de enkelte blokke, vedligeholdes af de enkelte blokke.  
De øvrige opgaver har vi ved beboerdemokrati selv valgt at varetage, og dette gøres på nogle 
fastlagte arbejdsdage i løbet af året.   
  

2. Hvorfor arbejdsdage?  
Vi har i denne afdeling valgt at løse opgaven med den udvendige vedligeholdelse ved afholdelse 
af arbejdsdage. Det har vi valgt, fordi vi mener at det den bedste og nemmeste måde at fordele 

arbejdsopgaverne på og samtidig sikre at arbejdsbyrden fordeles ligeligt mellem afdelingen 
beboere. Desuden mener vi, at det er den mest optimale måde at sikre at området holdes 

ensartet og pænt. Sidst men ikke mindst er arbejdsfællesskabet en god måde at lære sine 
naboer at kende på, og arbejdsdagene har derfor en stor social værdi og styrker vores 
sammenhold. Derfor er der også planlagt fællesspisning på arbejdsdagene. Man medbringer 

blot eget service. Fællesspisningen foregår på bålpladsen mod Nymarksvej ca. kl. 12-13.  
 

3. Hvor meget skal man arbejde?  
Antallet og længden af arbejdsdagene er ikke fastlagt fra ØJBAs side og fremgår heller ikke af 
lejekontrakten. ØJBA er kort sagt udelukkende interesserede i at opgaven med 

vedligeholdelsen af de udvendige arealer løses. Arbejdsbyrden afhænger til en vis grad af de 
materialer man benytter og måden og arten af eventuelt beplantning. I vores afdeling har vi et 

princip om at både materialer til legeplads, hegn, bænkesæt mm. og planter skal være så lette 
at vedligeholde som muligt for at mindske arbejdsbyrden. Antallet af arbejdsdage kan variere 
fra år til år men ligger oftest på mellem 5-6 arbejdsdage årligt fordelt over sommerhalvåret og 

er  afhængige af mængden af arbejdsopgaver. Længden af arbejdsdage kan ligeledes variere 
men ligger oftest på mellem 3-5 timer per arbejdsdag. Antal og længde af arbejdsdage fremgår 

af den udsendte kalender for det enkelte år.  
 

4. Hvem beslutter hvad der skal laves?  
Arbejdsdagene styres som udgangspunkt af afdelingens haveudvalg. Haveudvalget planlægger 
antallet og længden af dagene ud fra årets opgaver, og sørger for at opgaverne fordeles mellem 

beboerne på de enkelte arbejdsdage. Af samme grund er der heller ikke mulighed for vælge at 
møde lørdag, hvis man har fået tildelt en søndag som arbejdsdag eller omvendt.   
 

5. Hvad kræves der?  
Der skal møde 1 person op per hustand til hver arbejdsdag ved arbejdsdagens begyndelse og 

til arbejdsdagen slutter. Registrering af tilstedeværelse sker ved arbejdsdagens begyndelse og 
ved dens slutning. Når man registrerer sin tilstedeværelse til arbejdsdagen forventes det 
selvfølgelig at man arbejder og  bliver til arbejdsdagens ophør.  Arbejdsopgaverne afstemmes 

efter beboernes fysiske formåen.   
  



 

6. Må børn komme med?  
Børn må meget gerne deltage i arbejdsdagene. De er både velkomne til at hjælpe til i det 
omfang de er i stand til det eller til bare at lege i nærheden af forældrene. På den måde får de 

også en fornemmelse af den indsats, der ligger bag at holde området og forhåbentlig også en 
respekt for ting og planter. Hvis børnene er meget omsorgskrævende skal man dog overveje 
at arrangere pasning, så det ikke er den arbejdende forælder, der også passer barnet jf. 

ovenstående punkt. Det er desuden vigtigt at forældrene er opmærksomme på at børn ikke 
går i vejen for det arbejde, der skal udføres og i særdeleshed ikke går i vejen for eventuelt 

farlige maskiner/redskaber. Børnenes sikkerhed er forældrenes ansvar.    
  

7. Hvad hvis man er forhindret?  
Hvis man er forhindret i at møde op til den arbejdsdag, som man har fået tildelt, skal man finde 

nogen at bytte med. Dette gælder også for arbejdsdage inden for samme weekend dvs. at man 
ikke bare kan vælge at møde lørdag,  hvis man har fået tildelt en søndag som arbejdsdag eller 
omvendt af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og mængden af redskaber. Det er beboerens 

eget ansvar at finde nogen at bytte med. Hvis man med kort varsel bliver forhindret i at deltage 
i arbejdsdagen f.eks. pga. sygdom eller hvis man bliver kaldt på vagt, kan man selvfølgelig 

blive nødt til at udeblive, men så forventes det at man møder til en ekstra arbejdsdag på et 
andet tidspunkt. Det er vigtigt at oplysninger om bytning af arbejdsdage, sygemelding mm. 
meddeles skriftligt på bestyrelsesmailen af hensyn til dokumentation af fremmødet på 

arbejdsdagene, som bliver indsendt til ØJBA. Mail om bytning og udeblivelse fra arbejdsdagene 
indsendes minimum 1 uge før arbejdsdagen, så vidt det er muligt, og ”Arbejdsdag” anføres i 

emnefeltet af hensyn til administrationen. Orientering via Facebook eller lignende er ikke 
tilstrækkeligt.   

 
8. Kan man slippe for arbejdsdagene? 
Nej.   
Når man lejer en bolig i Mårslet Almen+ skriver man i lejekontrakten under på at man skal 

være med til at vedligeholde de udvendige arealer. Desuden har vi alle en interesse i at 
arealerne omkring os bliver holdt pænt, så afdelingen ser indbydende ud for gæster og for os 

der bor her. Eftersom beboerdemokratiet i afdelingen har besluttet at vi udfører den udvendige 
vedligeholdelse på arbejdsdagene, skal man møde op til disse arbejdsdage. Hvis man laver 

udvendig vedligeholdelse på fællesarealerne på egen hånd, giver dette ikke ret til at udeblive 
fra arbejdsdagene. Beboere, som vælger ikke at deltage i arbejdsdagene, bliver mødt med en 
økonomisk sanktion. Omfanget af denne sanktion fremgår af særskilt skrivelse fra advokat, og 

det kan kort sagt blive meget dyrt at udeblive fra arbejdsdagene. Deltagelse i arbejdsdagene 
registreres af haveudvalget og registreringssedlerne indsendes til ØJBA af bestyrelsen. I sidste 

ende er det altså ØJBA, som administrerer sanktionerne mod de beboere som udebliver. På 
sigt kan det være at ØJBA ønsker yderligere information om bytning af arbejdsdage, årsager 
til fravær mm. og i så fald vil beboerne blive orienteret om dette.  

 

9. Arbejdsredskaber. 
Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at bede beboerne stille egne redskaber til rådighed. 

Hvis disse redskaber ødelægges under en arbejdsdag, erstatter afdelingen dem. Man har dog 
selv ansvaret for, at de ikke bortkommer. 
 

 


