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HØSTDUGNAD 2019         
OBS: NY DATO - LØRDAG 12/10-19, kl.12.00. 
 
Følgende områder er det behov for å gjøre noe med: 
 
- Fylle sandkasse ved trapp mellom Kråkevegen og Gaukvegen 
- Kontrollere og eventuelt rense takrenner for løv. 
- Beskjære og rydde skråning mellom parkeringsplass og Skjærevegen. 
- Beskjære og rydde busker og trær bak vestre garasjebygg der disse ligger inn 

på garasjen. 
- Beskjære og rydde kratt ved enden av rundkjøring innerst I Gaukvegen. 
- Beskjære og rydde kratt opp mot Stærvegen. Begynner i nordre del og 

jobber så langt vi kommer.   
 

- Beskjæring av hekker og eventuelle trær i de enkelte hager der det er behov. 
Anbefalt max høyde hekker 2 meter. Hekker og trær skal ikke ligge inn på 
vegger på hus da dette kan ødelegge treveggene, ref både vedlikeholdsplan 
og presentasjon av fagtekniker Benterud på beboermøtet. 

 
Sigmund Fossen er koordineringsansvarlig for dugnaden. 
 
Vennligst angi under om du/dere ønsker hjelp med å beskjære trær og hekker 

Det vil etter arbeidet bli servert Sissels hjemmelagde lapskaus og mineralvann/øl. 
For å finne ut omtrent hvor meget mat som skal lages ber vi om uforpliktende 
melding om hvor mange som antar de vil delta. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Ønsker hjelp med beskjæring i hagen: ____ (JA ved behov) 
 
Adresse:_____________________________________ 
 
Vi antar vi kommer til å delta:_____(antall personer til lapskaus) 
 
Vennligst klipp av slippen og legg i styrepostkassen i postkassehuset senest 8. oktober 
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