Konteinere til dugnaden

Er her fra fredag 29.april til morgen mandag 02.mai.
Vi setter ut to store (30 m3) konteinere på ballplassen for ”alt”.
Konteinerne er primært for avfall i forbindelse med dugnaden.
Konteinerne vil være låst og tildekket fra de kommer fram til
dugnaden starter.
Etter dugnaden kan beboere kaste alt skrot fra loft og hage (ikke
jord og stein) i det omfang det er plass i konteinerne. Det er
lapper på konteinerne om hva som ikke skal kastes i disse.
NB! Farlig avfall SKAL ikke kastes i konteinerne, men kan leveres på
nærmeste miljøstasjon (Shell Mortensrud) eller på Grønmo. Det
gjelder maling, kjemikaler, bilbatterier o.l.
Vi setter også ut en mindre (5 m3) konteiner med EE-bur. I den skal
kun kastes brun- hvitevarer og annet elektrisk materiell. Buret er for
ledninger og mindre elektrisk materiell. Batterier skal ikke kastes ti
buret.
Husk at slik materiell også kan leveres Grønmo.
Styret.

Husk vår hjemmeside: prestsletta.no

Til alle huseiere i Prestsletta Huseierforening

DUGNAD 2016

Avholdes lørdag 30.april kl. 13:00
Fremmøte ved BALLPLASSEN for fordeling av arbeidsoppgaver.
Ta med arbeidsutstyr: spade, rive, kost, hansker osv.!
Når tildelt oppgave er utført, skal dere melde i fra for eventuelt ny
oppgave.
Huseiere som ikke kan være med på lørdag 30.april kan kontakte
styreleder Kåre Frantzen, mobil 900 70 895, for å avtale alternativ
dato og oppgaver.
Det blir som vanlig grilling fra kl. 17:00.
Det blir også grill for halal kjøtt.
Det vil bli servert noe kaldt å drikke til både barn og voksen.
Vi oppfordrer alle til å ta med litt kaffe og kaker til dugnaden.
Sammen kan vi gjøre dette til en hyggelig stund.

Vi oppfordrer også alle til å ordne i og utenfor egen hage utenom
dugnaden. Spesielt skal trær og busker beskjæres, slik grener rekker ut
i veier og trapper.
Avfall kan kastes i konteinerne etter dugnaden.

Styret.

Husk vår hjemmeside: prestsletta.no

