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Dugnad torsdag 14 mai kl.18.00. 
 
Onsdag opphevet formannskapet i Kongsvinger, som for tiden har myndighet som 
kommunestyre, koronareglene som begrenser sammenkomster med mer enn fem 
personer. Det betyr at det nå er de nasjonale anbefalingene, som tillater 
arrangementer med inntil 50 personer, som gjelder i vår kommune. Dette åpner for at 
vi kan ha dugnad i borettslaget, så fremt de generelle smittevernreglene overholdes. 
Vi inviterer derfor til vårdugnad torsdag 14. mai kl. 18.00 med oppmøte ved 
garasjeanlegget. 
I tillegg til å pengjøre fellesarealet vårt generelt bør det blant annet ryddes mer bak 
garasjeanlegget ned mot Lerkevegen, og vi bør også skifte nedløpsrør på 
midtgarasjen i nordøst-hjørnet. 
Vi skulle gjerne tilbudt en sosial sammenkomst med mat og drikke etter dugnaden, 
men på grunn av de generelle smittevernreglene tar vi ikke sjansen på det. Vi får 
heller ta en grill-/pizzasammenkomst senere, når koronasituasjonen tillater mer 
nærkontakt. 
 
I dagene før dugnaden vil det bli mulighet til å kvitte seg med restavfall. På grunn av 
veiarbeidet i borettslaget vil det bare være mulighet for én stor container. Denne vil bli 
plassert på plenen bak øvre garasje (inntil Kråkevegen) fra mandag 11. mai til 
onsdag 13. mai. Her kan kastes det meste, men ikke spesialavfall. 
 
Nedenfor kan du se hva som ikke er restavfall.  
Farlig avfall: 
Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler, gulvbelegg mm. 
Våtorganisk og matavfall. 
Smittefarlig avfall: 
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm. 
Eksplosiver: 
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv. 
Radioaktive stoffer: 
Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet. 
EE-avfall: 
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, 
f.eks. 
datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og 
ledninger, 
røykvarslere, medisinsk utstyr mm. 
Kuldemøbler: 
Alle typer kjøleskap og frysere. 
Dekk: 
Alle typer dekk. 
Gips: 
Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren. 
Impregnert trevirke: 
Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende. 
Vindusruter: 
Hele eller knuste vindusruter. 
 
Hilsen styret. 


