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Vårens dugnad, snart skjer det ! 
 

Det kommer ikke snø til påsken, slik min bestemor hevdet i alle år. 
 

Feiebilen er bestilt til 16. april og fjerner grusen 
 

Se side 2 om områdekartet over ansvarsfordeling for dugnader! Vi minner om … 
Sand, grus og skitt feies inn fra kantene, som tidligere.  

Nytt av året er at VK vil kreve ekstra betalt hvis vi ikke skiller grus fra kvister/blader/gress  
fra hverandre, bedre enn tidligere (skade på utstyr, dyrt!).  

VK stiller også med en mann med kraftig løvblåser. Grusen blir hentet kontinuerlig. 
 Rekke A, D, F, H, J og K har også ansvar for å feie i garasjeanlegget, helst 15. april. 

Styret har mange nye koster, kom og lån. 
 
 

Torsdag og fredag 23. og 24. april 2020 
 

Vi raker kvister og løv ut fra plener og bedd, feier sand, grus og skitt.  
Hekker trimmes, blomsterringene settes ut og beplantes, som tidligere.  

I de «ytre områdene» skal det også ryddes.  
  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 
 
 

                   Hageavfall i plastsekker 
 

Hageavfallet skal samles i gjennomsiktige plastsekker og legges på oppsamlingspunktene.  
 Plastsekkene med hageavfall vil bli hentet lørdag etter dugnaden. 

 IKKE fyll strøsand i sekkene, da blir de ikke håndterbare.  
 Rekkekontaktene har gjennomsiktige plastsekker. Svarte sekker blir ikke hentet. 

 
 

Kvistkvern 
 

Større kvister og grener samles ved garasje nr 159, hvor vi setter opp kvistkvern med 
container. Styret har også kjøpt diverse redskap som kan lånes av voksene. 

Det kan også samles kvister på øvre lekeplass. Det blir kjørt ned til kvistkvernen. 
 

Vi har sluttet med container for søppel fra garasjer o.l. Dette må alle  
selv bringe til gratis gjenbruksstasjon, enten Ryen eller Haraldrud. 

 
 

Og selvfølgelig håper vi på mange regninger for utlegg til planter, grilling  
og annet barn og voksne vil ha etter jobben. Styret betaler! 

 
 
 

Virusfri vårhilsen fra styret. Hold avstand ! 
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Rodekart med oppsamlingspunkter ved dugnader i regi av styret 

 


