
 

 

 

Vi klarte det ikke i fjor, vi forsøkte både på våren og på høsten … Men i år skal vi klare det! 

I disse koronatider har det ikke vært lett å få avholdt noen dugnad i sameiet, men 

nå skal vi klare å få det til. Vi har behov for å få utført en del arbeidsoppgaver vi 

ellers må kjøpe fra eksterne leverandører.  

De pengene vi sparer på å gjøre det selv er med på å holde felleskostnadene nede.  

 

Derfor inviterer vi dere alle til årets dugnad 

       Lørdag 5. juni 2021. Vi møtes på lekeplassen kl. 14:00 

 

Vi regner jo med at alle trenger å gjøre unna handling og andre ærender på en lørdag, så vi prøver oss med å 

starte kl. 14:00. Vi møtes på lekeplassen hvor vi fordeler de arbeidsoppgavene vi trenger å få gjort. 
Vi har sjekket med mange om hva som gjelder av regler for dugnader og smittevern, og det er avklart at en 

dugnad i sameiet er helt innenfor alle regler. Vi holder på utendørs, vi passer på at vi holder avstand og vi får 

løst noen viktige arbeidsoppgaver, samtidig som vi igjen kan møte gode naboer i en ellers innestengt tid. 

Den tradisjonelle grillingen må dessverre utgå, da det regnes som et arrangement, og følgelig ikke er lov… 

Vi har noen hekker, spesielt på lekeplassen, som vi ønsker skal få en trim. Vi trenger hjelp til å få malt noen 

gjerder, et gjerde har blitt brøytet i stykker så vi må bygge et nytt, vi trenger å rake og rydde løv fra i fjor. 

Styret går en befaring før dugnaden og setter opp en liste over arbeidsoppgaver vi trenger å få utført. 

Det mangler ikke på arbeidsoppgaver. Alt vi setter opp er oppgaver alle kan klare å løse. 

Arbeidsoppgavene til dugnaden blir lest opp og fordelt på lekeplassen når vi møtes der kl. 14:00 

Det vil til dugnaden også som vanlig bli bestilt en container. 
Det vil som vanlig være mulig for alle å kaste privat avfall etter at dugnaden er avsluttet. 

Det som ryddes opp av kvist og kvas og annet avfall fra dugnaden skal kastes først, så kan du kaste ditt private 

skrot etterpå. Vi bestiller også et bur eller en sekk for kasting av elektronisk avfall. Det er viktig at slikt avfall 

blir kastet der og ikke i containeren. 

Vedlagt dette skrivet legger vi med et ark om hva som absolutt IKKE kan kastes i containeren. Det er viktig 

at alle respekterer dette. Kommer det noe forbudt i containeren må vi betale avgift for spesialavfall for hele 

vekten av containeren. Det blir MEGET dyrt.  

Vi håper at så mange som mulig vil sette av denne dagen til å være med på dugnaden! 
Dette blir en etterlengtet mulighet for oss alle til å igjen møtes som gode naboer og slå av en prat. 

Vi har også siden sist vi møttes også fått noen nye beboere og naboer som det vil være koselig å bli kjent med! 

 

 

Vi håper å se så mange som mulig på dugnaden! 

 

 



Hva må jeg IKKE kaste i containeren?  

I boligsameiet vårt har vi en tradisjon for en god service over for våre beboere å ha en container hvor det er mulig å 

kaste privat avfall etter at dugnaden er avsluttet. For sameiet, det vil si også DEG, vil det påløpe store kostnader hvis det 

blir kastet spesialavfall i containeren. Derfor er vi opptatt av det ikke skjer.   

Husk at vi andre som din nabo ikke ønsker å være med på å spleise på kostnadene på ditt avfall.   

Under ser du informasjon over hva du IKKE har lov til å kaste i containeren.  

  

Farlig avfall  

Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler   

Våtorganisk Matavfall   

Smittefarlig avfall  

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.  

 

Eksplosiver  

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.  

 

Radioaktive stoffer  

Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol   

Dette gjelder typisk for gamle røykvarslere og lignende utstyr. 

 

EE-avfall  
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet. Datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, 
lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.   
Til dette vil du finne et eget bur/sekk ved siden av kontaineren beregnet på EE-avfall.  

Kuldemøbler  

Alle typer kjøleskap og frysere  

Dette får du levert gratis på gjenbruksstasjonene eller hos forhandlere som selger slikt. 

Dekk  

Alle typer dekk. 

Dette får du levert gratis på gjenbruksstasjonene eller hos forhandlere som selger slikt. 

Impregnert trevirke  

Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende  

Gips  

  

Isolerglassruter   
Alle typer isolerglassruter  

 

De fleste av disse fraksjonene kan du imidlertid selv levere kostnadsfritt hos din lokale avfallsplass.  

Kontakt dem for nærmere informasjon.  

 

 

 


