
ANSØGNINGSSKEMA til 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 

Andelsforeningen Friland 
Projektets titel: 
El – haveredskaber til deling  
 
Tovholder(e): 
Nikolaj og gerne andre til at være ansvarlige for pasning efter køb 
 
Beskrivelse af projektet: 
I oplægget fra Minikørsel er argumentet for at minimere kørsel, at der i vores principper står at vi 
skal forsøge at opnå ro og stilhed på Friland. Bilkørsel har en del af skylden, for manglen på ro. 
Men brugen af motoriserede haveredskaber generer i hvert fald undertegnede langt mere end biler 
om sommeren. Derudover er det alment kendt at motoriserede haveredskaber forurener mere end 
moderne biler. Sidst men ikke mindst synes jeg Friland bør gå forrest i fht. Deleøkonomi, hvor alle 
ikke bør eje ting der lige så godt kan deles. 
Jeg foreslår derfor at der investeres i en række elektriske haveredskaber i højeste kvalitet som kan 
stå til deling for alle brugere på Friland. 
Der er 4 Frilændere der har meldt sig til at være med i et lille laug der tager ansvar for køb og 
vedligeholdelse af maskinerne. Jens Peter står i spidsen for den foreløbige gruppe. 
Der søges om et rammebeløb op til 50.000 kr som lauget kan bruge efter afklaring af behov, priser 
og kvalitet. 
 
Hvem forventes projektet at gavne? 
(Nu og på sigt). 
Alle der bruger motoriserede haveredskaber på friland samt alle der holder af ro og 
stilhed på dejlige sommerdage. 
 
Er projektet tidsbegrænset? 
Nej 
 
Hvordan er projektet fremtidssikret? 
(Hvem viderefører eksempelvis projektet, hvis nuværende tovholder(e) trækker sig?): 
Jeg tænker at det er ret ligetil at vedligeholde elektriske redskaber, da de sjældent går i 
stykker.  
 
Er projektet blevet diskuteret tidligere på frilandsmøder eller ravnemøder? 
Ja 
 



Har projektet nogle potentielle ulemper? 
Der skal bruges strøm fra f.eks. Ravnen  
Der skal potentielt købes nye batterier hver 3. år eller lignende 
Der er selvfølgeligt vedligehold på maskiner – men forventeligt mindre end på 
benzintraktoren. 
 
Økonomi:  
Rammebeløb på op til 50.000 kr som tages fra investeringskontoen. 
Man kan evt. sælge den røde klud og tjene lidt til købet 
 


