17. april 2020

VÅRDUGNAD 2020
På grunn av omstendighetene, så blir årets vårdugnad litt annerledes enn vanlig. Med
begrensning på maks 5 personer, og avstand til andre på minst 1-2 meter, så kan vi ikke
avholde en tradisjonell dugnadsdag. Derfor gjør vi følgende i år:
Styret har satt opp en liste over oppgaver, og så oppfordrer vi alle til å gjennomføre litt
dugnadsarbeid akkurat når det passer den enkelte.
Dugnadskoordinator er:
Arve van der Meeren, mobil: 91143581, epost: styrepost@huseierlaget.no
Arbeid som utføres fra listen skal tilbakemeldes til dugnadskoordinator. Send SMS, epost eller
ring og informer om hvilket oppgavenummer du vil gjennomføre (eller har gjennomført).
Om flere skulle dukke opp til dugnad samtidig, så pass på at man holder minst 2 meters
avstand til andre personer utenfor egen husstand. Eventuelt utsett det hvis du ser at det
begynner å bli litt for folksomt der du planlegger å utføre dugnad (maks 5 personer).
Vi har følgende oppgaver som kan gjøres på dugnad:

Nr.

1

Oppgaver
Platting ved nr. 192 skal rengjøres og beises.
Først rengjøring. Når rent og tørt kan beising starte. Beis og pensler må kjøpes inn.

2

Strøkasse ved fotballbanen skal tømmes og rengjøres.
Hansker og bøtter (med sand og salt) bringes til bosshuset, plasseres ved hyllen til
venstre for døren. Eventuelt boss legges i grønn «Hold Norge rent»-sekk i
bosshuset. Kassen spyles ren om nødvendig.

3

Strøkasse ved nr. 150 (i «snarveibakken») skal tømmes og rengjøres.
Hansker og bøtter (med sand og salt) bringes til bosshuset, plasseres ved hyllen til
venstre for døren. Eventuelt boss legges i grønn «Hold Norge rent»-sekk i
bosshuset. Kassen spyles ren om nødvendig.

4

Legge ferdig duk og bark i Rhododendron-bed bak postkassestativ ved nr. 140
Duk og bark må kjøpes inn, koordiner dette med dugnadskoordinator.

5

Bosshuset skal skrapes, grunnes og males.
Dersom noen vil ta en bit av dette arbeidet på dugnad, så avtal FØRST med
dugnadskoordinator slik at maling og utstyr kan kjøpes inn. Denne oppgaven må gå
over noe tid, og kanskje utføres av flere personer til forskjellige tider, så her samler
vi først inn hvem som kan være interessert. Om én person er interessert i å ta hele
jobben alene, kan vi ev. diskutere et honorar.

6

Plukke boss over hele området.
Brennbart overflateboss legges i grønne «Hold-Norge-rent»-sekker, du finner en
rull med sekker i bosshuset. Sekk med overflateboss settes tilbake til bosshuset.

7

Koste vei og fortau i nærheten av egen bolig. Deretter spyle rent.
Vi oppfordrer alle til å koste vei og fortau i nærheten av egen bolig. Når alt er
kostet kan man spyle, men start spylingen lengst vekk fra kummene, og spyl mot
kummene.

8

Koste og spyle vei og fortau fra postkasser ved nr. 168 til rett nedenfor bosshus.
Når alt er kostet kan man spyle (start lengst vekk fra kummene, spyl mot kumme).

9

Koste og spyle vei og fortau fra bosshus og ned hele bakken.
Når alt er kostet kan man spyle (start lengst vekk fra kummene, spyl mot kumme).

10

Koste og spyle vei og fortau på øvre felles parkeringsplass.
Når alt er kostet kan man spyle (start lengst vekk fra kummene, spyl mot kumme).

11

Koste og spyle vei og fortau på felles parkeringsplass v/116.
Når alt er kostet kan man spyle (start lengst vekk fra kummene, spyl mot kumme).

12

Felles bed: Beskjære planter og busker.
Vi har ingen mal for hva og hvordan, så bruk egen kunnskap og fornuft.

13

Felles bed: Luke ugress.

14

Felles bed: Kanskje det trengs å plantes noen nye planter?
Vi i styret har ikke oversikt eller sterke meninger her, og oppfordrer beboerne til å
vurdere om der trengs å plantes noen nye planter i felles bed, og ta initiativet til å
få det gjort. Avklar med dugnadskoordinator først. Vi ber deg gjerne om å kjøpe inn
planter/materiell, men betaler raskt tilbake mot kvittering bare det er godkjent av
dugnadskoordinator FØR innkjøpet gjøres.

15

Hull i veien ved nr. 164 lappes med kald asfalt.
Styret skal kjøpe inn bøtter med asfalt.

16

Hull i veien ved nr. 158 lappes med kald asfalt.
Styret skal kjøpe inn bøtter med asfalt.

17

Hull i veien ved nr. 152 lappes med kald asfalt.
Styret skal kjøpe inn bøtter med asfalt.

18

Hull i veien på øvre fellesparkering lappes med kald asfalt.
Styret skal kjøpe inn bøtter med asfalt.

19

Hull i veien rundt rist ved nr. 210 lappes med kald asfalt.
Styret skal kjøpe inn bøtter med asfalt.

20

Hull i veien ved nr. 210 lappes med kald asfalt.
Styret skal kjøpe inn bøtter med asfalt.

Hvis noen ser andre oppgaver som bør gjøres, så bare ta initiativ selv og gjennomfør. Kreves
det innkjøp, eller at det er noe som må avklares med styret først, så ta kontakt med
dugnadskoordinator før jobben/innkjøpet gjøres.
HVA GJØR MAN MED AVFALLET?
Kvister fra busker/trær/roser: Skal ikke pakkes ned, med fraktes til bosshuset hvor det
senere kan kvernes med kompostkvern. Legges rett utenfor bosshuset, til høyre for døren,
så skal styret ta seg av kverning senere. (Eventuelt kan noen påta seg en økt med
kompostkvernen når man ser at haugen vokser. Koordiner med dugnadskoordinator.)
Brennbart overflateboss: Samles i de grønne sekkene og bringes til bosshuset.
Organisk avfall (ugress etc.): Samles i svarte sekker og bringes til bosshuset.
Stein: Kan legges ved siden av tilhengeren til dugnadskoordinator, i nr. 166. (Det har seg
nemlig slik at han trenger fyllmasse i form av stein, og tar gladelig imot stein.)
Har du spørsmål, så kontakt dugnadskoordinator.

VEL MØTT TIL DUGNAD NÅR DET MÅTTE PASSE DEG!
Husk: Maks 5 personer og minimum 2 meters avstand hvis flere jobber dugnad samtidig!

Hilsen styret.

