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 Styret ØHV  

Vårdugnad onsdag 08. april 2015 
 

Styret bevilger pølser som i fjor! Drikke medbringes. 

Gjør rekkevis innkjøp av pølser, styret tar regningen. 

Grilling ved lekeplassen ved nr. 144 og ved ballplassen på det øvre området. 

 

Onsdag 08. april settes containerne ut 

Containere blir satt ut på området på samme steder som tidligere. 

OBS!  

Avfall etter oppussingsprosjekter må ikke kastes i containerne, 

det vil også være forbudt å kaste gamle møbler i containerne. 

 Containerne blir tømt første gang fredag 10. april, så ha avfallet klart.   

 Neste (og siste) tømming blir tirsdag 14. april. 

 

Fredag 10. april kommer feiebilen 

Sand, grus og skitt feies inn fra kantene som tidligere. Feiebilen tar resten. 

 Se områdekartet over rodefordeling for dugnader! (på baksiden) 

 

Bruk garasjene mest mulig! 

Parkerte biler må ikke stå langs Ole Messelts vei når feiebilen kommer 10. april, 

og selvsagt heller ikke på veiene på det indre området. 

 

Ansvarsområder ved dugnaden 

 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, fra innerste snuplass ned mot turveien 

 

Husk dette: 
Hver husholdning er selv ansvarlig for å levere elektriske produkter  

og problemavfall til riktig mottaksstasjon.  

For oss er dette gjenbruksstasjonen i Brobekkveien. Det er gratis. 
 

Hageavfall skal ikke ukritisk kastes i nærmeste skogholt på kommunens eiendom. Busker og 

trær resirkuleres ikke av naturen på svært lang tid dersom dette legges rett på bakken.  

 

Busker og trær deponeres ved garasje nr. 159, samt ved ballplassen på det øvre området.  

Styret sørger for at dette går i kvistkverna i forbindelse med dugnader. 

 

Følgende må ikke kastes i containerne: 

Dekk, hvitevarer, beredere, elektrisk, brunevarer, PC’er og lignende,  

samt avfall etter oppussingsprosjekter og møbler. 



 


