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 Styret ØHV  

Vårdugnad 2010 
Årets vårdugnad holdes tirsdag 27. april (”Rusken-aksjon”) 

 

(pluss 1. mai helgen for de som måtte ønske det) 

 

Mandag 26. april settes containerne ut 

Containere blir satt ut på området tidlig på morgenen på samme steder som tidligere: 

 Disse blir tømt første gang etter lunch samme dag, så ha avfallet klart.  

 Tomme containere vil deretter stå klare for neste runde dagen etter.  

 Siste tømming blir torsdag 29. april kl. 14.00. 

 

Torsdag 29. april kommer feiebilen 

Vi ber beboerne om å feie sand og grus og skitt (ikke kvister eller større gjenstander)  

fra veikantene/plenene og inn på veiene, slik at feiebilen kan få tatt det. 

 Se områdekartet over rodefordeling for dugnader! (på baksiden) 

 

Bruk garasjene mest mulig! 

Parkerte biler bør ikke stå langs Ole Messelts vei når feiebilen kommer 29. april, 

og selvsagt heller ikke på veiene på det indre området.  

 

Deponering av kvist og busker ved garasje nr. 159, og ved lekeplassen på øvre området. 

-Det blir leid inn en betjent kvistkvern som i fjor, med påfølgende bortkjøring og deponering 

av flis. Vi forutsetter at beboerne bidrar ved å bringe frem kvister og trær til kvistkverna.  

 Rekke A, B, D og F rydder området på og rundt øvre lekeplass 

 Rekke C, E og G rydder området mot ”skole-skogen” 

 Rekke H, J og K rydder skogsområdet på ”barnehage-tomta” 

 Rekke L rydder skråningen ned fra innerste rundkjøring 

 

Husk dette: 
Hageavfall skal ikke ukritisk kastes i nærmeste skogholt på kommunens eiendom. Store trær og 

kvister/greiner resirkuleres ikke av naturen på svært lang tid dersom dette legges rett på bakken.  

 

Styret utpeker egne områder for hageavfall og vil sørge for at dette blir levert til gjenbruksstasjon i 

forbindelse med dugnader vår og høst. 

 

Under ”rusken”- aksjoner og dugnader vil styret sørge for at containere blir satt ut på området. Disse skal 

ikke benyttes til annet avfall enn det som er klarert av Renovasjonsetaten.  

Se www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no.  

Brudd på dette vil medføre at ØHV får en tilleggsavgift fra Renovasjonsetaten.  

 

For øvrig er hver husholdning selv ansvarlig for å levere elektriske produkter og problemavfall til riktige 

mottaksstasjoner. Dette er gratis. 

 

M.a.o. :  Dekk, hvitevarer, brunevarer, PC’er og lignende må ikke kastes i containerne. 

http://www.olemesseltsvei.com/
http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/

