Marthas Haves Huseierforening
Dugnad 2021 – Mandag 3. og tirsdag 4. mai. Begge dager fra kl. 18
Så var det tid for dugnad igjen 😊
Alle husrekkene har sine faste ansvarsoppgaver i henhold til vedlagte kart – sånn som vi pleier 😊
I tillegg har vi satt opp en liste over andre oppgaver vi mener bør gjøres på dugnaden i år (se vedlegg
Dugnad 2021: Oppgaver). Noen av oppgavene er allerede fordelt. Resten av oppgavene kan fordeles
på dugnaden. Etter førstemann‐til‐mølla‐prinsippet 😉
MALING, BEIS OG ANNET UTSTYR ER Å FÅ I GARASJE I ØST, UNDER REKKE 39
CONTAINERE
Det vil bli plassert ut 3 containere på vanlige steder – alle kun for hageavfall (ikke plastsekker):
 På gresset mellom 41 A og bekken
 Utenfor garasje 53
 Innenfor porten til Østbredden
Velkommen til dugnad! Dette blir bra!
Vennlig hilsen Styret

DUGNAD 2021: OPPGAVER
Noen av oppgavene er allerede fordelt. Bare å melde sin interesse dersom det
er noen som vil gå løs på noen av de andre oppgavene 😊












Stifte løs elektrisk kabel under dekkbord på østlig garasjevegg: Allerede utført av 43 D
Porten i øst: Vaske og beise (sæterbrun) + reparere tilhørende gjerde (her mangler det
masse planker). Oppgave tildelt: 39 A
Porten i vest: Vaske og beise (tjærebrun). Oppgave tildelt: 51 B
Garasjedøren i øst ved trampolinen: Vaske og beise (sæterbrun). Oppgave tildelt: 39 A
Broen over bekken: Vaske, rense og beise (tjærebrun). Oppgave tildelt: 49 D
Murvegg ved innkjørsel til garasjen i øst: Vaske bort grønske (ikke høytrykkspyler)
Rekkverk på trapp fra gangvei opp til lekeplass øst: Skrape og male 2 strøk, samt luke og
rense opp rundt og i samme trapp (tjærebrun).
Trappen opp til sklien i øst: Pusse på og male (tjærebrun).
Rekkverk på trapp fra gangvei ned til garasjeåpning for garasje øst: Skrape og male 2 strøk
(tjærebrun).
Stativ rundt søppelkasser utenfor 41,45,47: Beise (sæterbrun).
Lekeplass vest, huskestativ og benker: Trenger også et strøk beis.

Oppgaver på sikt:



Postkassestativ 41, 45 og 47: Er det en ide å pusse opp litt? Eventuelt også å gjøre som rekke
39 (som kjøpte nye grønne postkasser og skilt på Jernia)?
Rydde opp i syklene i garasjene: Her vil det komme en egen mail i løpet av mai. Vi merker
alle sykler med navn, slik at vi får en oversikt over sykler som enten skal kastes eller gis bort.

