Marthas Haves Huseierforening
Dugnad 2015 – Mandag 27. og Tirsdag 28. april. Begge dager fra kl. 18
Nå er tiden inn for vårdugnad, og vi regner med at alle husstander stiller opp!
I år vil vi få rengjort garasjene av et eksternt firma, og dette vil bli gjort senere på våren. Det betyr at
vi ikke behøver å tømme garasjene på dugnadsdagene og at arbeidskraften som ellers ville blitt brukt
på garasjene kan brukes på andre ting!
Alle husrekkene har sine faste ansvarsoppgaver i henhold til vedlagte kart. I tillegg har styret fordelt
noen spesialoppgaver slik:
Oppgaver
Vaske broen over bekken – innvendig og utvendig 45 A og C
Østsiden:
Vaske garasjeport 47 B og C
Spa opp sandkassen – ta vekk gress og ugress 43 C og 43 D
Spa opp «stikkebusk» ved siden av sandkassen 43 C og 43 D
Beskjære kratt ved sklien, ta vekk grener som stikker inn mot trappen og sklien 41 A
Beise gjerdet ved lekeplassen 41 D og 41 E
Slå inn spiker i gjerdet ved lekeplassen 41 E
Beise nye bord på utsiden av garasjen 43 A
Beskjære busker og kratt i skråningen mot veien bak nr. 39 39 A, B,C,D og E
Beskjære trær ved innkjøring til garasjen (lave grener) 39 A, B,C,D og E
Rydde huskanten mellom garasjen og hus for planter i nr 39, se på mulighet for å skifte ut bord langs
kanten 39 A, B,C,D og E
Vestsiden:
Vaske port og garasjeport: 49 A
Beskjære busker ved lekeplassen mot Bestumveien 17 (Kolderup) : 51 B + 53 D
Skifte lysstoffrør i garasjen 49 B
Skifte festemekanisme på porten 49 A
Spa opp sandkassen ‐ ta vekk gress og ugress 53 C
Spa rundt sandkassen frigjøre noe av stokkene rundt. 51 A
Vaske stokkene rundt sandkassen evt pusse – mye algevekst har gjort stokkene glatte 51 A og 53 C
Beise huskestativ lekeplassen 49 D
Beise hjørnet mot gangvei ved 53 D 53 D
Beskjære syriner vest for lekeplassen ved gjerdet 53 A og 53 B
MALING, BEIS O.A UTSTYR FINNER DU I GARASJEN UNDER NR.39
CONTAINERE
Det vil bli plassert ut 3 containere på vanlig steder:
 På gresset mellom 41 A og bekken: Kun for hageavfall (ikke plastsekker). Se definisjon under.
 Utenfor garasje 53: Kun for hageavfall dag 1. Mulighet for blandet avfall dag 2.
 Innenfor porten til Østbredden: Blandet avfall begge dager
Husk at grus ikke er hageavfall, må kastes i blandet avfall.
Containerne vil bli låst utenom dugnadstiden.

NB! Privat avfall kan først kastes når dugnaden er over dag 2. Containerne fjernes på morgenen
onsdag 29.april.
Vi minner om at spesialavfall IKKE må kastes i containerne.
Definisjon spesialavfall: trykkimpregnert materialer, maling og olje, løsemidler og lim, batterier,
elektriske artikler, matavfall, eksplosiver og dekk.
Definisjon hageavfall: alt som vokser i hagen, grener og stammer kan ha maks 15 cm i diameter. Det
vil si at sand, grus og jord skal kastes i blandet avfall.
I år har vi også vært i kontakt med Oslo kommunes Rusken kontor og bestilt GRATIS tømming av 4‐5
containere med hageavfall . Det er derfor ekstra viktig å overholde reglene for hva som kan kastes.
Det koster oss over kr 6 000,‐ per container dersom avfallet er feilsortert.
Velkommen til dugnad!
Styret (Hilde 51 B, Cecilie 39 E, Asbjørn 53 D og Christian 41 E)

