
 
 

Til alle huseiere i Prestsletta Huseierforening 
DUGNAD 2012 

 
 
Avholdes lørdag 28.april kl. 12:00 
Fremmøte ved BALLPLASSEN for fordeling av 
arbeidsoppgaver. Ta med arbeidsutstyr: spade, rive, kost, hansker 
osv.! Huseiere som ikke kan være med på lørdag 7.mai kan kontakte 
styreleder Kåre Frantzen, tlf 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. 
 
NB!! Feiing av garasjeanlegget måtte utsettes på entreprenøren fikk 
feil på maskinen. Informasjon om nye datoer vil bli oppgitt senere. 
Parkeringsplassen ble feid som avtalt. 
Ved kontroll den dagen feiing skulle begynne sto det 6 biler i 
garasjen. Vi påpeker at alle må fjerne bilen før feiingen begynner  
kl 08;00. 
 
Parkering 
Som vi tidligere har informert om, skal det ikke parkeres innenfor 
bommene. Det er kun tillatt transport til husene større varer.  
Det skal ikke parkeres på gresset rund ballplassen. 
Styret vil føre skjerpet kontroll at dette følges. 

 
Styret. 

  



 

Container til dugnaden 
 

 
 
 
Er her fra fredag 27.april til morgen mandag 30.april. 
Vi setter ut to store (30 m3) container på ballplassen for ”alt”. 
Alt skrot fra loft og hage kan kastes her (ikke jord og stein). 
NB! Farlig avfall SKAL kastes på nærmeste miljøstasjon (Shell 
Mortensrud) eller på Grønmo. Brun- hvitevarer SKAL heller ikke 
kastes i containerne, dette kan også leveres på Grønmo. 
Husk også å rydde i på deres garasjeplass. Det er mye som ikke skal 
oppbevares der. Det er mye lettantennelig søppel i garasjen, dette skal 
fjernes og gjerne før eller etter dugnaden. Det kan kastes i containerne. 
Husk at i garasjen kun skal oppbevares dekk som er i bruk, ikke gamle 
og utslitte, disse kan gratis leveres på Grønmo. 

 
 

Styret. 


