Vårdugnad 2020 - 8 mai til 10 mai
Folkehelseinstituttet (FHI) fraråder ikke dugnad tross i den situasjonen vi alle er i.
https://www.huseierne.no/nyheter/hvordan-gjennomfore-dugnad-na/
Styret har derfor valgt å arrangere vårdugnad for de av beboerne som ønsker og kan delta på dette.
VIKTIG!
-

Det blir en annerledes dugnad som går over hele helgen, fra fredag 8 mai til søndag 10 mai.
Hold 1 meters avstand til hverandre
Bruk hansker
Eldre og folk i risikogrupper skal ikke delta
Personer med luftveissymptomer skal ikke delta
Det skal IKKE medbringes hyggelige sosiale innslag som kaffe og kaker denne gangen.

Det blir helt opp til den enkelte hva de ønsker å gjøre denne helgen.
Det er kun bestilt halvparten av normal kapasitet på containere.
En 10m3 container på hver av plassene som tidligere. Se egen skisse dersom du ikke er kjent med plassering fra
tidligere.
Det blir IKKE bestilt kvistkutter så det er veldig viktig at trær og busker kuttes opp i 50cm biter før de legges i
containerne.
Containerne er i hovedsak ment til avfall fra fellesområdene, så vennligst ikke putt store private gjenstander i
containerne. Dette må eventuelt legges i på søndag kveld, dersom det fortsatt er ledig plass. Det er viktig at det ikke
plasseres noe ved siden av containerne. Dette vil ikke bli tatt med ved henting.
Oversikt over ting som ikke må legges i containerne:
- Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
- Gulvbelegg som inneholder Ftalater
- Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
- Dekk
- Matavfall
- Flytende avfall
- Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
- Forurensede masser
- Gips
- Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
- Isolasjon
Styret håper med dette at flest mulig får ryddet litt på fellesområder og rundt om i egen hage så det blir trivelig
rundt oss.
Send oss gjerne en mail dersom det er spørsmål rund dugnaden.

Mvh Styret
Morten, Jens og Steffen

Plassering av containerne
Snuplassen i Dumpa

Snuplassen på Toppen

Fotballbanen i Dumpa

