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Hei til alle store og små  
 

Vårens dugnad starter NÅ ! 
 

Lekeplasskomiteen er allerede i gang med planene for det som 
skal skje til våren. Dette gjelder spesielt de tre lekeplassene. 

Alle kan planlegge. Planlegge er halve jobben! 
 

Tenk på ønsker, behov og arbeid som trengs i vårt fellesområde … 
i ditt nærområde …  

 
Hvis dere tenker på litt større ting, så meld fra til styret. 

(PS. Planer for lekeplassene kommer vi tilbake til litt senere.) 
 

Herved varsles den store vårdugnaden,  
som i år blir torsdag og fredag 23. og 24. april 2020. 

 
Vinteren har vært spesiell. Noen tror fortsatt det kommer snø til påsken. 
Derfor ligger grusen igjen, som en beredskap til, når det kommer snø. 

 
Først må vi ta grusen inn fra kantene, uten kvister/blader/gress etc.  

Feiebilen er bestilt til 16. april og fjerner grusen.  
VK stiller også med mann med kraftig løvblåser. 

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

 
Ved selve dugnaden 23. og 24. april (eller før) raker vi kvister og løv  
ut fra plener og bedd. Hekker trimmes, blomsterringene settes ut og 

beplantes, som vanlig. Hageavfall samles i blanke plastsekker og  
settes på de merkede plassene, se dugnadskartet. Større kvister og grener 

samles ved garasje nr. 157, hvor vi setter opp kvistkvern  
med container for hageavfall. 

Styret har også kjøpt diverse redskap som kan lånes til spesielle jobber. 
 

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

 
Se rode-kart med ansvarsområde og plasser for sekker med hageavfall. 

 
Og selvfølgelig håper vi på mange regninger for utlegg til planter, 

grilling og annet barn og voksne vil ha etter jobben. Vel blåst! 
 

Virusfri vårhilsen fra styret 


